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Апстракт: Алек�са Шантић је у историји српск�е к�њижевности упам-
ћен к�ао један од најзначајнијих родољубивих песник�а�� У раду тежимо ин-
терпретацији родољубивих песама к�осовск�е тематик�е�� Утврђујемо меру у 
к�ојој су к�осовск�а тематик�а и мотиви учествовали у облик�овању родољуби-
вог осећања Алек�се Шантића и у к�ојој су мери они битни за поетик�у овог 
песник�а�� Проучавањем родољубивих песама Алек�се Шантића, поред тога 
што сагледавамо меру у к�ојој његова поезија почива на к�њижевној тради-
цији усменог стваралаштва, сагледавамо и развијање к�осовск�е тематик�е 
и мотива мимо оних постојећих к�оји су већ задати усменом поезијом�� То 
док�азује додатну поетичк�у сврсисходност Шантићевог песништва и срп-
ск�е модерне у целини��

Кључне речи: Алек�са Шантић, српск�а модерна, поетик�а, к�осовск�а те-
матик�а, к�осовск�и мотиви��

Алек�са Шантић је један од најзначајнијих песник�а српск�е мо-
дерне�� Његово песничк�о дело представља струк�турални беочуг 
између песништва претходних епоха и песништва к�оје тек� треба 
да добије пуни замах поезијом Јована Дучића и Милана Рак�ића�� 
Шантић, к�ао најдоследнији лирск�ом изразу у српск�ој модерни, пре 
свега, остаје упамћен к�ао песник� родољубивих узлета и меланхо-
личних осећања�� Ову дихотомијск�у к�арак�теристик�у, к�ао његово 
поетичк�о обележје, ек�сплицирао је још Ск�ерлић��1 Ова тематск�о-по-
етичк�а к�арак�теристик�а биће к�асније истраживана и одређивана и 

∗	Рад је написан у ок�виру пројек�та Духовне појаве и стваралаштво српског 
народа на Косову и Метохији од ХV до ХХ века (број 148020), к�оји је одобрило и 
финансира Министарство наук�е Републик�е Србије��

1 Јован Ск�ерлић, Историја нове српске књижевности, Рад, Београд 1953, 
178��
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к�од других к�њижевних историчара и тумача Шантићевог песнич-
к�ог опуса�� 

Так�о Војислав Ђурић налази, к�ао и Јован Ск�ерлић, да су два 
основна осећања к�оја тематск�и одређују Шантићево песништво ро-
дољубиво и сетно осећање�� Родољубиво осећање је представљало 
понос херојск�ом прошлошћу, протест против мучне садашњости и 
веру у бољу будућност��2	

За Шантића је „херојск�а прошлост оптужба против мучне сада-
шњости и јемство боље будућности�� Душан, Лазар, Милош, Марк�о 
и друге личности из историје и народне песме у исти мах су тужи-
оци и предводници��“3 То је резултат утемељености Шантићевог би-
ћа у традицију и народ к�оји је он осећао дамарима срца у целини 
народног постојања и опстајања�� 

Зато Перо Слијепчевић у Шантићу не проналази велик�ог пе-
сничк�ог виртуоза, већ човек�а к�оји је, к�ак�о би рек�ао Црњанск�и, „био 
богат и тајно дубок�“��4 Слијепчевић се враћао Шантићу к�ао к�од „по-
следњег витеза романтик�е к�ао што се свраћа у Дечане и Грачаницу�� 
И доста доћи њему, то је к�ао доћи на острво доброте, и то ће задуго 
бит потребан нежних и честитих, нарочито у временима погане по-
плаве сурове и живинск�е себичности��“5

Тин Ујевић је у Шантићевој патриотск�ој поезији проналазио 
неисцрпан извор „енергије мужа“6 и родољуба к�оји се не предаје�� 
Извор те енергије лежи у једноставности и детињој иск�рености7	
к�ојом су родољубиви садржаји изречени�� То је допринело да Ан-
тун Барац зак�ључи да Шантић к�ао човек� надраста све недостатк�е 
својих стихова��8

Ишчитавањем Шантићевих сабраних дела намеће се убеђење 
да је Шантићев родољубиви опус највећим делом опстао к�ао умет-
нина к�оја се и данас потврђује�� Обиљем родољубивих песама (Око 
ватре, пред Битољем, повратак, Балада, На мртвој стражи, 
Згариште, Отац, Кајмакчалан, песма јединства, и многе друге), 

2 Војислав Ђурић, „Шантићева поезија“, у: Алек�са Шантић, песме, ед�� Срп-
ск�а к�њижевност у сто к�њига МС, СКЗ, Нови Сад, Београд 1971, 7��

3 Исто, 9��
4 Милош Црњанск�и, Слика Алексе Шантића, Нова зора, јесен-зима 11-

12/2006, Билећа Гацк�о, 103��
5 Перо Слијепчевић, „Алек�са Шантић“ у: Алек�са Шантић, претпразничко 

вече, Просвета, Београд 1974, 5��
6 Тин Ујевић, пјесме Алексе Шантића, Нова зора, 137��
7 Јован Дучић, Моји сапутници, Штампар Мак�арије, Блиц, Београд 2008, 

70��
8 Антун Барац, Некролог Шантићу, Нова зора, 143��
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Шантић је опевао невероватни слободарск�и полет Срба, њихово не-
пок�олебљиво к�ретање к�а к�оначном ослобођењу свих поробљених 
српск�их к�рајева�� Шантић је, поред развијеног осећаја за неопход-
ност свих поробљених народа у Босни и Херцеговини, безобзирне 
етничк�е и верск�е разлик�е, имао и изузетно развијен осећај за мате-
ријално и социјално пропадање обичног малог човек�а�� „Он је пр-
ви широм отворио врата лирик�е знојавом народу, његовим тешк�им 
радовима и мук�ама��“9 Његове песме, Хљеб, Рибари, Ковач, Угљари, 
Вечерња звона, Јутра жетве, Жетеоци, О класје моје и многе дру-
ге, „живом“ слик�ом беде и мук�а српск�ог човек�а, дубок�им лиризмом 
и иск�реним саосећањем са патњама својих суграђана и народа у це-
лини и данас се налазе у самом врху родољубиве српск�е поезије�� 

Родољубива поезија Алек�се Шантића је христолик�о гороста-
сна јер више опева љубав према свом народу10 него мржњу према 
туђину и непријатељу�� Зато је Јован Дучић био потпуно у праву 
к�ад је к�онстатовао да ће Алек�са Шантић к�ао песник� најдуже остати 
упамћен по родољубивим песмама,11 јер овим песмама се прик�азу-
је и једна ванредна алтруистичк�а христолик�а физиономија човек�а 
к�оји ниједнога тренутк�а није могао да мрзи, јер је неизмерно волео 
свој народ�� Утемељен у љубави, Шантић није могао да мрзи чак� ни 
непријатеља��

Поред тога што су његови стихови инспирисани босанск�о-хер-
цеговачк�ом историјом слободарства, њихова свесрпск�а вредност 
и национална обојеност долазе од заступљености к�осовск�е тема-
тик�е и к�осовск�их мотива�� Значај песама ове тематик�е је узгредно 
истак�нут у нек�олик�о песничк�их зборник�а к�оји су рађени са антоло-
гијск�им претензијама��12 Тумачи су углавном прихватали к�осовск�у 
тематик�у и мотиве к�ао узгредну вербално-патриотск�у амблемати-
к�у к�ојом се постиже ефек�тнији лирск�и израз�� Интерпретацијом пе-
сама к�оје су непосредно везане за к�осовск�у тематик�у пок�азаћемо 

9 Војислав Ђурић, нав�� дело, 15��
10 Јован Дучић, нав�� дело, 86��
11 Исто, 93��
12 Ти зборници су углавном тематск�ог к�арак�тера и својом садржином су 

непосредно везани, било за к�осовск�о страдање, топонимију, односно к�онк�ретне 
градове у Метохији, било за српск�у духовност у целини�� Ми знамо за следеће 
зборник�е овак�ве садржине, где је и Алек�са Шантић заступљен својим песмама: 
Војислав Ђурић, Косовски бој у српској књижевности, СКЗ, Београд 1990; Жер-
твено поље Косово, Рад, Јединство, Београд, Приштина 1989; Милорад Јеврић, 
Царски призрен у српској уметничкој	поезији, Нови свет, Приштина 1998; Осам 
векова светосавског песништва, Лира, Београд 2003��
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ширину Шантићевог родољубивог осећања и дубину понирања у 
историју и традицију к�оје су за њега биле једно��

Шантић је Косово и Видовдан доживљавао к�ао велик�у српск�у 
трагедију�� Зато је Видовдан тужан (пред иконом светог Саве) и 
црн (Нови српски мач)�� Гусле су слободарск�и инструмент к�оји ће 
памћењем к�осовск�е трагедије и слављењем „Милошевог соја“ (Ра-
њеник), чувањем сећања на Лазара и Марк�а (Гуслама) омогућити 
будућим пок�олењима да се спере „Вук�ова љага“ (Сеоба)��

Без обзира на силину к�осовск�е трагедије к�оја је задесила српск�и 
народ, Шантић не напушта своју веру у бога и божију промисао�� Он 
не заузима пасиван дефитистичк�и став са предубеђењем да је све у 
рук�ама јачег�� Напротив, у к�осовск�ој трагедији проналази дубок�о зна-
чење божје промисли, сврсисходност божијег деловања:

„Патили смо петсто љета	
Ал’ је так�о хтио Бог:	
Да нас судба гони к�лета,	
Да ок�уша да л’ ће знати	
Србин борбу одржати,	
И к�о сок�о са врлети	
Поразит’ ланац врага злог��“

   (Србадији)

У тематск�им песничк�им зборницима, углавном антологијск�их 
претензија, до данас су од Шантићевих песама к�осовск�е тематик�е 
углавном истицане следеће песме: призрене стари, призренска 
ноћ, Јутро на Косову, Ловћену, празник�� Прегледом сабраних дела 
Алек�се Шантића ми смо наишли на двадесет и једну песму, где се 
песник� непосредно дотиче к�осовск�е тематик�е и где доминирају к�о-
совск�и мотиви�� 

У песмама Једна ноћ деспота Ђурђа Бранковића, Ловћену и 
алегоријск�ој песми Свијетли дан, к�осовск�и мотиви имају тек� вред-
ност симбола�� У песми Свијетли дан симбол Косова песник� ће на 
хабитусу усмене поезије метаморфозирати у лик� Виле Косовск�е к�о-
ја ће говорити у име поробљеног Косова Карађорђу, к�оји је симбол 
свесрпск�их слободарск�их врења�� 

Сагледавањем Шантићевог песништва можемо зак�ључити да је 
његово родољубиво песништво добрим делом инспирисано к�осов-
ск�ом тематик�ом�� У нек�им песмама је реч о развоју појединих к�осов-
ск�их мотива, лик� Косовк�е девојк�е, напуштена црк�ва и друго�� Негде 
је к�осовск�и мотив к�оришћен тек� да би се прик�аз слободарск�е тежње 
пластично истак�ао и на емотивном плану појачао�� Има песама к�оје у 
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целини почивају на усменом стваралаштву и, прак�тично, теже доград-
њи, својеврсном уметничк�ом улепшавању већ испеваног��

Хронолошк�и гледано, највећи број песама к�оје су непосредно 
везане за к�осовск�у тематик�у Шантић је спевао 1912�� и 1913�� годи-
не�� Свак�ак�о, то не значи да песама са овом тематик�ом није било 
раније, к�ао и да нек�е од њих нису настале к�асније, јер их је било 
и раније, а и к�асније�� Све песме к�оје су испеване пре овог перио-
да углавном су везане за змајевск�о осећање слободарства и своје 
основно семантичк�о, стилск�о и версифик�аторск�о утемељење имају 
у усменој и романтичарск�ој поезији�� Песме к�оје су испеване к�асни-
је, почетк�ом ХХ век�а, већ увелик�о наговештавају нов к�њижевни 
правац српск�е модерне��

Поред устаљених мотива к�оји су везани за к�осовск�у тематик�у 
к�од песник�а српск�е модерне срећемо један нови мотив�� То је мотив 
напуштеног храма�� Овај мотив срећемо к�од Мирк�а Королије и Ми-
лана Рак�ића, а има га у различитим модифик�ацијама различитих 
вредности симбола и к�од других модерниста�� 

Код Алек�се Шантића наилазимо на развијени мотив поруше-
ног храма к�оји у диск�урзивном облик�у песме има историјск�у и ме-
тафизичк�у димензију�� Песма Порушени храм представља једну 
врло сложену песничк�у струк�туру�� Изграђена је од једанаест сек�-
стина�� Стихови су спевани у дванаестерцима са богатом женск�ом 
римом, где је римовање на к�рају стиха остварено углавном отворе-
ним слогом, а тек� понек�ад затвореним слогом��

Читава песма је струк�турирана пажљивим к�адрирањем просто-
ра, зумирањем и смењивањем односа горе-доле у простору, к�оје се 
углавном тиче к�ретања одозго наниже и од стајне тачк�е к�а посма-
траном објек�ту��

У представљени свет песме песник� рецепцију уводи зумира-
њем ноћи од прик�азивања општег – таме, па оног што је горе, „даљ-
не горе“ и лахор, зум се спушта према доле – поток�у и гласу славу-
ја�� „Месец плави“ к�оји се к�атк�ад појави, па се „за облак�ом губи“, 
ск�реће пажњу на к�ретање доле, где се налази „српск�о момче“�� Ту се 
завршава зум имагинарне к�амере��

Трећа строфа представља струк�турални чвор и омогућава пре-
лазак� из описа општег – ноћи – к�а опису појединачног – доживљаји 
српск�ог младића, к�оји је „без рода и друга“�� Рецепцији је омогуће-
но саживљавање са његовим осећањем самоће управо истицањем 
тог осећања��

Четврта строфа је у служби омеђивања простора на к�ојем се 
нашао младић�� Истицањем рек�а Лаба и Ситнице и персонализова-
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њем јунаштва именима к�неза Лазара, Милоша и Југовића, врши се 
к�онк�ретизација простора, јер постаје јасно да је младић деловањем 
невидљивих сила у представљеном свету песме пребачен на про-
стор Косова��

Одређивање простора доле омогућиће успостављање додатне 
тензије�� Пошто је младић пун „благе вере“ пољубио све гробове у 
петој строфи, у шестој строфи он „сјетан поглед у даљину врже“�� 
Дак�ле, он подиже поглед�� Сада се у ок�вирима простора доле врши 
нови тип зумирања од стајне тачк�е младића, ужег простора к�а да-
љем, ширем простору са тенденцијом његовог приближавања до 
потпуног препознавања датог објек�та��

У даљини је младић опазио зидине порушеног храма�� Зидина-
ма к�оје је у даљини уочио у шестој строфи, у седмој строфи „сти-
же��“

Завршни зум је остварен стихом „са питањем поглед по зи-
динам’ блуди“�� Зум је заустављен на храм�� Так�о је лирск�и субјек�т 
– српск�о момче, из једног простора – гробља, пребачен у други 
простор – храм и одређена је семантичк�а сврсисходност насловног 
знак�а песме�� Тематск�и песма још није заок�ружена��

У осмој строфи имамо још једно зум к�адрирање, к�оје иде из 
општег простора – васионе – горе, к�а к�онк�ретном простору – храму 
– доле�� Овог пута, циљ зумирања није одређивање простора, већ 
препознавање лик�а анђела к�оји се ражалостио над „срушеним хра-
мом Србинове слоге“�� 

У тим стиховима је садржана централна тема песме�� Она пред-
ставља освешћеност песник�а да је српск�и народ растрзан дубок�ом 
неслогом и да је неслога извор свих његових усуда и патњи�� 

Наредним зумирањем, од к�онк�ретног простора – храма – и ли-
к�а анђела к�а општем простору – небесима, омогућава се несметани 
прелазак� лирск�ог субјек�та из једног стања свести – сна, у друго 
стање свести – јаву��

Није мали број песама к�оје су мотивима непосредно везане за 
цик�лус песама о к�осовск�ом боју из јуначк�е народне епск�е поезије�� 
Так�о су у песми Косовско цвијеће заступљени мотиви к�оји су непо-
средно везани за учесник�е у к�осовск�ом боју (Лазар, Вук�) и к�осовск�е 
топониме (Ситница, Голеш, Шар-планина)�� Ова песма је инспириса-
на к�итицом цвећа са Косова, к�оју је Сима Ј�� Аврамовић послао Шан-
тићу к�ао знак� пријатељства и решености Срба да истрају на Косову�� 
У неверици да је цвеће заиста стигло са Косова к�оје је у ропству пет 
век�ова, Шантић песму почиње словенск�ом антитезом 
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Ил’ је јава, ил’ је санак�	
Што га виле мени даше? 	
Ил’ заиста видим цв’јеће	
Са гробнице славе наше?

Није санак�, хај на јави 	
Ја к�осовск�о гледам цв’јеће��

Кад је разбијена неверица, лирск�и субјек�т љуби цвеће и ак�о 
му „сузу к�реће“ и почиње дијалог са цвећем�� Међутим, дијалог је 
привид, јер уистину цвеће не одговара на постављена питања�� Зато 
после к�раће паузе сам лирск�и субјек�т мора да изрек�не страшан за-
к�ључак� на к�рају песме „ох, још туђин тамо влада“��

У песми Србин живи мотив Косова је узет к�ао симбол слобо-
дарск�е тежње�� Иак�о је Косово узрочник� ропства и што отима од 
славе Душановог царства, к�ак�о је певао Шантић, он верује да има 
наде, јер „још мисао живи света“�� Могућност к�оначног ослобођења 
биће остварена „к�ад Србин слоге жаром/ Причести се једног дана“�� 
Дак�ле, и овде песник� антиципира слогу к�ао једини предуслов чије 
испуњење води до слободе��

Сонети призрене стари и призренска ноћ за централни мотив 
имају Призрен, к�ао царск�у престоницу к�оја је, к�оначно, нак�он пет 
век�ова робовања, ослобођена�� Први сонет је спеван у свечаној ат-
мосфери еуфорије због к�оначног ослобођења, к�оје треба да врати 
стару славу царск�ом граду: „ Призрене стари, к�апије раствори,/ По 
праговима сагове разгрни/ Ск�ерлетом тешк�им док�сате огрни��/ Тво-
је се Царство враћа! Гле, у зори,“�� Ослобођен, Призрен у тој зори 
није сам�� Бог и тад над њим бди, к�ао да га чува од слободе, к�ао да 
жели да му потврди осећај сигурности��

У другом сонету, поред доминације к�осовск�е тематик�е, к�оја је 
више антиципирана него ек�сплицирана, доминира мотив Косовке 
девојке к�оји је ослик�ан лик�ом попове к�ћи Динк�е к�оја неуморно бди 
„и једнак�о гледа“ „на Бистрицу, гдје к�оњица поји/ Одоцњели вој-
ник������� Све јој срце бије – “��

Међутим, овде је мотив Косовк�е девојк�е, у односу на народ-
ну поезију, прик�азан само у делу њене појаве к�оја се тиче љубави�� 
Док� се у усменој песми Косовка девојка љубав тек� наслућује, и 
то, пре свега, к�ао етичк�а норма, к�од Шантића је девојк�а прик�азана 
путено у плотск�ој чежњи за драгим: „јао, к�ак�о дрхти – к�о лишће 
на грани!/ Тресу јој се њедра, к�уцк�ају ђердани/ И трепте у сјају 
мјесечеве зоре��“ 



58 Предраг Јашовић

Песма Младој Косовљанци је производ грчевите жеље за ослобо-
ђењем Косова�� То је једна од првих песама са к�осовск�ом тематик�ом 
к�оју је Алек�са Шантић записао�� Упућена је имагинарној девојци са 
Косова к�оја је ништа друго до трансцендиран лик� Косовк�е девојк�е, 
к�оји је прек�о традиције остао к�ао жива слик�а у свести песник�а�� Том 
трансцендираном лик�у песник� се сада обраћа�� 

Млада Косовк�а пати, али на њене патње небо није остало не-
мо�� Оно поручује девојци да истраје, да подигне „бедем вере сво-
је“, јер „што Косово нек�ад узе,/ Косово ће опет дати!������“ Овак�вим 
ефек�тним, оштрим а топлим, домољубним и верољубним завршет-
к�ом песме, песник� истиче своје дубок�о уверење да се само са вером 
у бога може доћи до к�оначног ослобођења�� 

И у песми Косовка наилазимо на развијање мотива Косовк�е де-
војк�е�� То није ск�рушена, несрећна девојк�а из песме Марко Краље-
вић	укида свадбарину, нити је то Косовк�а девојк�а, вереница Топлице 
Милана, к�оја ће живети са дефетистичк�им убеђењем у одређеност 
њене судбине: „ Да се, јадна, за зелен бор ватим,/ И он би се зелен 
осушио“�� То није ни девојк�а чије чињење има сак�рални значај��13 То је 
једна нова Косовк�а девојк�а пред к�ојом стоји оптимистичк�а визија бу-
дућности, јер њена перцепција и осећање живота к�реће из слободе�� 
Зато је њен позив животворан�� Позива све несрећнице са Косова да 
прек�ину жалост: „Сестре! Црни вео ск�инимо са главе –“�� 

Слобода има другачије захтеве�� Она захтева да се несрећна „душа 
у свилу обуче“ и да се у нови живот к�рене са песмом: „Појмо! Отк�ад 
сунце рађа се и грије,/ Све отк�ада звезде у висини броде,/ Још Косово 
нигда лепше било није“�� Цела песма је спевана у свечаном духу, где је 
успостављена симфонијск�а хармоничност између песме хора, звоња-
ве црк�вених звона и иск�рене молитве захвалности свим жртвама чије 
су к�ости положене у темеље дуго очек�иване слободе�� 

13 О сак�ралном значају лутања Косовк�е девојк�е по к�рвавом разбојишту пи-
сао је Миодраг Павловић: „У разговору Павла Орловића и девојк�е са к�ондирима 
описује се причешћивање српск�е војск�е у црк�ви Самодрежи на к�оје се Кнез оба-
везао у свом дијалогу са небесима прек�о посредник�а св�� Илије�� У том опису обре-
ди су зближени: причест, зарук�е, најава свадбе, све је згуснуто до неизвесности 
предстојећег к�осовск�ог сук�оба�� [������] Певач је хотимично или не појачао свечани 
обредни к�арак�тер читаве песме тиме што девојк�а на пољу међу рањеницима чи-
ни исто што је и свештеник� чинио пре битк�е, у црк�ви�� Она рањеницима у агони-
ји даје хлеб и вино, још једну причест к�ак�о се изрик�ом к�аже: „причешћује вином 
црвенијем“�� Аналогија може бити ненамерна, али не може бити случајна, нити 
без дубљег значења��“ (Миодраг Павловић, „Епск�о певање о к�осовск�ом боју“, у: 
Бој на Косову, народне песме, Просвета, Ниш 1989, 13)��
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Коначно, од средњовек�овне Косовк�е девојк�е, ск�ромне и нада-
све чедне српск�е девојк�е Милице, песничк�и дух, понесен модер-
ним тежњама у Европи и извојеваном слободом у Србији, размах-
нуо се и допустио је женск�ој природи да се потврди у свак�ом сег-
менту постојања�� Јасно, истрајност Косовк�е девојк�е и ск�ромност 
Милице биће постављени к�ао основни нормативи к�ојима ће се 
рук�оводити генерације нових девојак�а ослобођеног Косова, па и 
Србије у целини��

Песму Србима у Митровици на Косову Шантић је спевао још 
1896�� године к�ада су Срби почели да зидају храм Светог Саве�� Ова 
његова песма представља несебичну подршк�у и саосећање са пат-
њама српск�ог народа на Косову и са развијеном свешћу о значају 
подизања храма на том простору�� Зато Шантић тамошње Србе дожи-
вљава к�ао „зажижник�е српск�е зоре“ и „свијете сјене са Косова“��

Песма Видовдан 1389��1919. представља дијахрону вертик�алу 
к�оја к�реће од пропасти српск�ог царства и момента к�ад Србија по-
стаје „гроб“ и „тамница пуста, где мемла дави и бије“, до момента 
к�ад се „песмама наше радости враћа век�“ к�ао к�оначно ослобођење 
из стега петовек�овног ропства��

Централно место заузима опис к�неза Лазара и значај његове 
жртве за целок�упно српство�� Так�о истиче сак�рални значај Видовда-
на, к�осовск�е битк�е и Косова��

Иак�о је к�нез Лазар трагично завршио и после њега је Србија 
постала „тамница пуста“, он се не осуђује к�ао к�ривац�� Напротив, 
он „поста наше свештено Врело,/ где к�репк�е вере зашумље свети 
пој“�� Коначно, у овој песми, Косовк�а девојк�а добија своју нову уло-
гу�� Она својим „чудесним појем“ слави васк�рс к�неза Лазара к�роз 
ослобођење и српск�о јединство: 

„Осана, вечни! Царствуј и господари,	
Нек� вечно наших победа хори се глас!	
И нек� свуда јединства свети олтари	
Са брегова греју нас!“

У песми празник Шантић даје једну живу слик�у о јутрењу на 
празник��� Док� народ срећан пролази к�роз грачаничк�е двери „и зво-
на, звоне, љуљају се сама“, нек�ад бахати Арбанас сада пролази „по-
гнуте главе“ к�ао да се сопствене бахатости стиди�� 

Песма Јутро на Косову даје живу слик�у јутра на ослобођеном 
Косову�� Све је дато у пок�рету�� Виде се орачи док� из тек� разораних 
„бразда пара бије��“ Цела слик�а је представљена у пок�рету на јед-
ној широк�ој панорами где на хоризонту Бошк�о с алај-барјак�ом још 
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увек� језди, к�ао да нешто заостало разгони, или оно што је преоста-
ло чува�� 

И песма На Косову почива на јунаштву к�осовск�их јунак�а к�неза 
Лазара, Југовића и Марк�а Краљевића�� Испевана у ск�оро наизменич-
ном смењивању четвераца и осмераца и завршним уск�лик�ом ура, 
к�ао завршетк�ом обеју строфа, представља својеврсни бојни пок�лич 
ратник�а к�оји к�рећу у битк�у сигурни у извесност победе, јер у битк�у 
не к�рећу са било к�ојег простора, нити се барјак� к�ао полазна тачк�а 
на јуриш побија било где�� То је место Косово одак�ле сада мора да 
се отпочне битк�а за слободу, к�ао што нек�ад није било�� Сама битк�а 
није тек� сук�об две непријатељск�е војск�е�� То је битк�а к�оја сад за 
Косово представља Васк�рс и Цвети�� Могућношћу успостављања 
новог живота, та битк�а представља све:

„На твој Васк�рс, твоје Цвети	
Ко богови знамо мрети:	
Пред барјак�ом 	
Хорде наше 	
Силан Марк�о Шарца јаше!	
Ура!“

Песма Српче пред сликом	Обилића представља песму к�оја је 
спевана под очигледним утицајем Јована Јовановића Змаја�� Отворе-
ном тенденцијом да поучи и начином на к�оји је узначена, песма је 
блиск�а дечјем узрасту�� 

Код Шантића наилазимо и на песме к�ојима је народна епск�а по-
езија представљала непосредну инспирацију, али и тематск�и ок�вир 
у к�ојем је песма настала�� Песма Сукоб између Вука и Милоша непо-
средно почива на предању и народној јуначк�ој поезији�� Тематск�и 
ок�вир за ову песму је преузет из народне епск�е песме Кад се свадио 
Милош Обилић	и Вук Бранковић��14 У поеми, к�оја ништа друго није 
до уметничк�о уобличавање и дограђивање сук�оба између Вук�а и 
Милоша, наилазимо на заплет к�оји узрок�ују две сестре: Вук�осава, 
љуба Милоша Обилића, и Мара, љуба Вук�а Бранк�овића�� Заплет је 
настао јер се Мара успротивила речима мајк�е, к�негиње Милице, 
к�оја је подједнак�о хвалила зетове�� Она к�аже мајци: „мудра јеси, али 

14 Рук�описна збирк�а попијевке словинске скупљене г. 1758. у Дубровнику 
(Дубровачки рукопис), приредио Дубровчанин Иван Марија Матијашевић (1714–
1791), бр�� 24; види и: Бошк�о Сувајџић, Народна књижевност, епске песме у 
старијим записима, Филолошк�и фак�ултет Београд, Нова светлост, Београд, Кра-
гујевац 1998, 49–51��
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збориш лудо!/ Где је гавран налик� на сок�ола?/ Где је слузи бити го-
сподаром?/ Где се Милош може мерити са Вук�ом��“

Рук�оводећи се средњовек�овним етичк�им нормативима и хије-
рархијом, Мара није могла да допусти огрешење своје мајк�е о ње-
нога мужа, к�оји уистину јесте, по хијерархији, био значајнији од 
Обилића, за к�ојег се зна да је био незнатног порек�ла�� Рук�оводећи 
се народном поезијом, Шантић није водио рачуна о евентуалном 
Миличином огрешењу, већ је у потпуности, к�ао и народни певач, 
подржао Милоша и прик�азао га к�ао јунак�а�� 

И у песми На врху Качаника преузет је готов тематск�и ок�вир 
из народне епск�е песме Марко Краљевић и Муса Кесеџија�� Исти је 
случај и са песмом пораз Турака на плочнику�� Ова песма испевана 
у епск�ом десетерцу за тематск�и ок�вир има историјск�и догађај, од-
носно прву победу к�неза Лазара над Турцима�� 

У песништву Алек�се Шантића к�осовск�а тематик�а и к�осовск�и 
мотиви били су основно поетичк�о средство за испољавање родољу-
бивих осећања�� Поред тога што је Косово песничк�и представљао 
к�ао тамницу српск�ог народа, Косово је било и једина могућност 
вазнесења и к�оначног ослобођења српск�ог народа�� За Шантића Ко-
сово није било само симбол слободе и јунаштва, већ и вере и места 
где је могуће поново успоставити слогу међу Србима�� 

Шантић је своје виђење Косова градио на традицији усмене по-
езије�� Кад су у питању општа места к�оја се тичу издајства, жртве, 
јунаштва и вере, Шантић није одступао од усменог стваралаштва�� 
Он одступа у развијању лик�а Косовк�е девојк�е и осећаја слободе�� 
То одступање се углавном к�реће к�а једном сек�уларнијем схватању 
жене, али и потребе за ослобођењем�� Реч је о томе да потреба за 
к�оначним ослобођењем није рук�овођена само религиозним убеђе-
њем, већ и потребама увелик�о формираног грађанства к�оје је тежи-
ло сек�уларној либерализацији у свим сегментима егзистенције��
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���d��� J��O�Ić	

K����� ������� ���d T��m�� ��� ��� ������ W��� �� ������ �������

Summary

By m����������� ��� p�������� p����y �� ������ �������, ���d ������� ����� ��-
������ ��� ���� �� �� � ���������� …… w���� ���������� ��� ép�q�� �� �������� 
w��� ��� �p��m���� ����, ���d w��� �� �����d�d ������ w��� ����� ���d R����, ��� 
������ ��y� �� �� p������� �� m��� ��� �������w �� ��� �mp�������� �� K����� 



 Косовск�и мотиви у песничк�ом делу Алек�се Шантића 63

���m�� ���d m������ ��� p�������� p����y ��� ��� ������������ ���m ����������m ����� 
��� �������� m�d������ K����� ���m�� ���d K����� m������ w��� � ����� p����� 
m����� ��� ��� �xp�������� �� p�������� ������m������� K����� w�� ���� ����y ��� 
�ym��� �� ��� ����d�m ���d ������m, ��� ��� ����� ���d p���������y �� ��������� 
�����y �m���� ������� 

T�� ������ ���� �xp������ ���� ������� ����� ��� ���w �� K����� ��� ��� ���-
d������ �� ���� p����y�� ������� d�d ���� d������ ���m ���� ���������y ��� �������� ����-
���: �����y, ������m, ������������ ��� ������ ����� H� d������� ���m ��� ��������� 
�� K������ ���� ���d ��������� �� ����d�m�� T�� d��������� m�����y d���� w��� ��� 
������� ��mp����������� �� w�m��� ���d ����d�m �� w����� I� �� ����� ��� ���� ���� 
��� ��� ����d ��� � ������ �����������, �������, �� � p���, w�� ���� ���d�d ��m���� �y 
��������� ������, ��� ��� ����d� �� ��� ������y ���m�d ��������� w���� ��d ��p���d 
�� ������� ��������������� ��� ��� ���m����� �� �x���������� 


