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ПО Е ТИЧ КИ МО ДЕ ЛИ И ТЕ МА СМР ТИ  
У ПО Е ЗИ ЈИ АЛЕК СЕ ШАН ТИ ЋА 1902–1914. ГО ДИ НЕ*

У ра ду се пре ко ана ли зе те ма ти ке смр ти – у пе сма ма од 1902. 
го ди не до оних пу бли ко ва них 1913. го ди не – ука зу је на про ме не у 
по е тич ким мо де ли ма у по е зи ји Алек се Шан ти ћа. Циљ ис тра жи-
ва ња је да се ис пи та да ли је и у ко јој ме ри до шло до њи хо вог пре-
о сми шља ва ња у од но су на пи шче ву по е ти ку до 1902. го ди не, као 
и да се уста но ви на ко ји се на чин ме ња ју Шан ти ћев до жи вљај сми-
сла жи во та и ње гов од нос пре ма смр ти, тач ни је пе сни ков до жи вљај 
нај ва жни јих ег зи стен ци јал них пи та ња.

Кључ не ре чи: по е ти ка, смрт, хри шћан ство, при ро да, иде а ли-
за ци ја се ла, ху ма ни зам, ме ди те ран ски мо ти ви, ак ти ви зам, Ста ра 
Ср би ја, све тлост, звук, рас па да ње. 

Од нај ра ни јег књи жев ног ства ра ла штва Алек са Шан тић је био за о ку-
пљен те мом смр ти и то пре вас ход но у пе сма ма у ко ји ма се опе ва гу би так 
бли жњих (нај пре се стре и оца, а за тим мај ке и бра ће). С по чет ка смрт је „пред-
ста вље на као пре вод ни ца од про ла зног ово стра ног жи во та ка веч но сти, […] 
ли ше на на гла ше них за стра шу ју ћих при зо ра (до ча ра на је оп штим од ре ђе-
њи ма – хлад на, цр на, са ти ру ћа) и уоб ли че на у про стор веч ног сна“ […] (Пред-
ста ва смр ти као сна за сно ва на је на би блиј ском кон цеп ту.) У овом пе ри о ду 
она је схва ће на као „при род на не из бе жност, не ми нов ност по ве за на са са мом 
осно вом жи во та“, као „ну жност и тре ну так ко ји се пре вла да ва при хва та њем 
при род но га по рет ка и ве ром у Бо га“ (чоЛак 2017: 205). Мо ме нат те шког 
ми ре ња пе снич ког су бјек та с гу бит ком и не мо гућ ност уте хе у пр ви план ће 
иза ћи пе смом На се стри ном гро бу (1892), а по себ но ће би ти на гла ше ни у 
пе сми На од ру бра та Јеф та на (1896). Но, и у овим пе сма ма, из о ста ју сли ке 
ужа са уми ра ња и стра ха од смр ти, као и сум ња у Бож ју ми лост и оно стра но. 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Сме на по е тич ких па ра диг ми у срп ској књи жев но
сти ХХ ве ка: на ци о нал ни и евр оп ски кон текст (178016) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Све до 1897. го ди не, „реч је, у осно ви, о слич ном по е тич ком кон цеп ту и 
од но су пе снич ког су бјек та пре ма смр ти: по сто ји ин тен ци ја при хва та ња 
при род ног по рет ка и нео п те ре ћи ва ња ка те го ри јом смр ти (за па жа се сла-
вље ње жи во та, биљ ног и жи во тињ ског све та, мла до сти, љу ба ви и бор бе за 
прав ду и сло бо ду); упо ре до са смр ћу пре до ча ва се жи вост и бу ја ње при ро-
де (ко ја се у чи та вом овом пе ри о ду сла ви и пре по зна је као Бож је де ло)“ 
(исто: 209). Ре ли ги о зни, хри шћан ски аспект из у зет но је ва жан за раз у ме-
ва ње Шан ти ће вог по е тич ког мо де ла из ово га пе ри о да.1

Пе сма ис пе ва на по во дом смр ти мај ке (Мај ци, 1897) уве шће зна чај не 
про ме не у Шан ти ћев од нос пре ма жи во ту и смр ти: „До жи вљај ка ко ово-
стра ног та ко и оно стра ног про сто ра кроз при зму ве дри не и оп ти ми зма у 
пе сма ма о смр ти бли жњих, те опо ни ра ње жи во та при ро де и смр ти чо ве ка, 
за ме ни ће се опо зи ци јом кључ ном за Шан ти ће ву пе снич ку по е ти ку: вре ме 
за мај чи ног жи во та и вре ме без ње“, ко ја ће се убр зо по том уоб ли чи ти „у 
ону дру гу, нај зна чај ни ју: жи вот у окри љу по ро ди це и жи вот без по ро ди це“ 
(исто: 210). На кон мај чи не смр ти пе снич ки су бјект свет до жи вља ва као 
„ме сто сам ство ва ња и уса мље но сти, а мо гућ ност за уте ху про на ла зи је ди-
но у по нов ном сје ди ња ва њу с њом, тач ни је – ве зу је за час вла сти те смр ти. 
Код Шан ти ћа се, та ко, на и ла зи на страх и ужа сну тост од на ста вља ња жи-
во та без пре ми ну ло га, а не на ужас од смр ти и са мог чи на уми ра ња“ (исто: 
2011). Уте ха се оту да ти че оно стра ног про сто ра. Низ пе са ма ис пе ва них по-
во дом мај чи не смр ти све до чи о Шан ти ће вој „све из ра зи ти јој за о ку пље но сти 
све шћу о смр ти, као и о од би ја њу за бо ра ва умр лих, тач ни је о од у пи ра њу све ту 
у ко јем је смрт мар ги на ли зо ва на и уда ље на од жи во та, због че га се и ја вља 
ин тен зив но осе ћа ње уса мље но сти“ […] „Од су бјек та ко ји сла ви при ро ду, свет 
и Бо га, ко ји се од ли ку је тре зве ним ак ти ви змом и пре га ла штвом, под ре ђе ног 
на ци ји и кул тур ној за јед ни ци […] до ла зи се до су бјек та ко ји се па си ви зу је, 
пре пу шта спо ља шњим си ла ма, чи јим све том вла да ју мо ти ви ту ге, вар љи ва 
при ви ђе ња и из гу бље не на де, те уса мље ност, про ла зност и смрт“ (исто: 215). 

По чев од 1902. го ди не уо ча ва ју се про ме не на пла ну пе снич ке по е ти ке 
Алек се Шан ти ћа. Нај пре се у ви ше пе са ма на и ла зи на об но ву ак ти ви стич-
ког ду ха ко ји се очи ту је у од би ја њу пе снич ког су бјек та да по клек не пред 
суд би ном и да се пре да оча ја њу, ја ду и сум њи (Мо ја пје сма, Не за ста ни!…) 
и из ри ца њу кри ти ке са вре ме ног дру штва (Се о ба, Мо лиш се…). С овим је у 
уској ве зи и по зив на све сно (са мо)жр тво ва ње за рад сло бо де (Се о ба, Знаш 
ли, бра те, Не ве си ње рав но?, Мо лиш се…), али и на ује ди ње ње хри шћа на и 
му сли ма на (при пад ни ке исте за јед ни це) ра ди од у пи ра ња крв ни ку и оп штег 
осло бо ђе ња (За бо ра ви мо…). Уз то, за па жа се и сна жно осе ћа ње Бож јег при-
су ства, као и ве ра у вас кр се ње пра вед ни ка и моћ По е зи је (Мо ја пје сма, Не 
за ста ни!…). 

Исте го ди не Шан тић пу бли ку је и не ко ли ке пе сме на из глед са свим дру-
га чи јег рас по ло же ња: ис ка зу је оча ја ње због по ло жа ја род не гру де, те свест 

1 Ви ше о то ме ви ди радуЛовић 2000.



505

о уза луд но сти стра да ња и људ ских жр тви (Отаџ би ни, О, гдје си, Бо же?…). 
Ме ђу тим, ка ко је у овим пе сма ма за пра во реч о кри ти ци дру штве не ствар но-
сти и ука зи ва њу на од су ство ју на штва и пра ве ве ре, и оне се, сво јом су шти ном, 
укла па ју у основ ни Шан ти ћев по е тич ки мо дел од 1902. го ди не. Од сту па ње 
би мо гле пред ста вља ти оне пе сме ко је го во ре о кло ну ћу и осе ћа њу пе снич-
ког су бјек та као „бив шег“ чо ве ка – ка ква је, ре ци мо, Еле ги ја из 1904. го ди не 
– но њи хов је број из у зет но ма ли и нај че шће ве зан за љу бав ну по е зи ју. 

Од 1902. го ди не при мет но је да се уме сто ра ни је до ми нант не сли ке у 
чи јој се осно ви на ла зи ла мо гућ ност ко му ни ка ци је све та жи вих и све та умр-
лих, са да у пр ви план по ста вља ди рект но оп ште ње пе снич ког су бјек та с Бо гом 
(О, гдје си, Бо же?...) или оп ште ње с Њим по сред ством мо ли тве / хим не 
(Мо ја мо ли тва, Хим на бе о град ског пе вач ког дру штва…). Од нос Бо га пре ма 
чо ве ку не спо зна је се ви ше кроз ка те го ри је ми ло сти пре ма пра во вер ни ма и 
ка зне пре ма гре шни ма (ка ко је то нај че шће би ло у пе сма ма на ста лим пре 
1902. го ди не). Шта ви ше, Бог је у пе сми О, гдје си, Бо же?... од су тан упра во 
у си ту а ци ја ма у ко ји ма се оче ку је Ње го во де ло ва ње, од но сно за шти та. Оту-
да се по ја вљу је и за пи та ност над тим Бож јим не де ло ва њем, те се до ла зи до 
ми сли о Ње го вом про гон ству из све та. Ипак, код Шан ти ћа још увек не ма 
сум ње у Бож је по сто ја ње. На про тив, ја вља се по зив на са мо пре и спи ти ва ње 
искре но сти ве ре оно га ко мо ли тву ка зу је (и у пе сми Мо лиш се… за па жа се 
не га тив на ка рак те ри за ци ја чо веч јег ли ка – од ре ђу је се као црв, бра то у би ца, 
џе лат – тач ни је сла би ве ра пе снич ког су бјек та у чо ве ка као но си о ца пре о бра-
жа ја2), као и кон стант но иска ње сна ге, хра бро сти и уте хе од Бо га (Мо ја мо
ли тва). Фи гу ра мај ке уте ши тељ ке, за штит ни це, об но ви тељ ке сна ге и ду шев-
ног во ђе пре о бли ко ва ла се та ко да је по тен ци јал но Бог до био ова свој ства, 
тач ни је до шло је до Шан ти ће вог окре та ња од жен ског ка му шком на че лу. 

По себ но ин те ре сант ним у овом пе ри о ду чи ни се од нос пе снич ког су бјек-
та пре ма ка те го ри ји уса мље но сти, кон сти ту тив ном еле мен ту Шан ти ће вог 
пе ва ња: она пред ста вља оно за чим се жу ди и што до во ди до уну тра шњег 
ми ра, а не из вор не ми ра и осе ћа ња ду бо ког не за до вољ ства (Пут ник на од
мо ру, Ноћ…). Са мим тим, у пе сма ма ова кве про ве ни јен ци је, мо же се го во-
ри ти о од ре ђе ном от кло ну од не по сред ног де ло ва ња у спо ља шњем, објек тив-
ном све ту да би се у уса мље но сти ослу шки ва ли гла со ви вла сти те ду ше и 
ко смо са, а с те жњом да се уо чи по сто ја ње ви шег ре да ства ри. Мо гућ ност за 
оства ри ва ње ова квог ви да уса мље но сти у ве зи је с при ро дом (Пут ник на 
од мо ру, Ноћ) и се о ским жи во том (Пут ник на од мо ру). Сто га се у при ро ди 
и про на ла зи основ но упо ри ште – ми ром и ти ши ном пру жа осе ћа ње при-
пад но сти (у ра ним пе сма ма жи вост при ро де кон тра сти ра ла се смр ти) – што 
пра ти ве ли ча ње се ља ка и уоп ште се о ског на чи на жи во та (Ве че на се лу),3 па 

2 Су прот но овој те зи у пе сми Бра ћа бра ћа ра ди је би ра ју смрт не го пот чи ње ност и 
су жањ ство, па је она из у зе так од ово га мо де ла. 

3 Реч је о иде а ли за ци ји се ла ко је се до жи вља ва као под руч је мо гућ но сти об но ве ду-
ха и иде а ла, што је по сту пак свој ствен и про зи срп ске мо дер не. Код Шан ти ћа се у пе сми 
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се ло по ста је из ве сни уто пиј ски про стор (глав на обе леж ја су му по ште ње и 
скло ност ко лек тив ном ду ху, за јед ни ци) ко ји се не ка да ве зи вао за дом и по-
ро ди цу. (Ва ља ис та ћи бит ну раз ли ку ко ја се очи ту је у то ме да се но во кон-
сти ту и сан уто пиј ски про стор ве зу је за ак ту ел ни тре ну так у ко јем се жи ви 
– се ло као lo cus amo e nus – док се не ка да шњи ве зу је за план не по врат не 
про шло сти, као и да дом и по ро ди ца при па да ју сфе ри ин тим ног, лич ног, 
за тво ре ног, а се ло сфе ри спо ља шњег, дру штве ног, ко лек тив ног, што је, та-
ко ре ћи, и ин тен ци ја Шан ти ће ве пе снич ке по е ти ке фор ми ра не не по сред но 
на кон 1901. го ди не.)

Све до пе снич ких оства ре ња Ла ку ноћ (1904) и Бадњa ве че (1904) за-
па жа се да не ма по ме на о мај ци (из у зи ма ју ћи пе сму Ноћ, об ја вље ну 1903. 
го ди не, у ко јој се по ја вљу је ми сао о мо гу ћем ја вља њу умр ле мај ке пре ко 
при ро де да с њим ко му ни ци ра – што је по сту пак по знат и пре 1902 – при 
че му се са да лир ски су бјект по ка зу је не за ин те ре со ван за иза зов по ми сли 
и, ужи ва ју ћи, на ста вља да сам ству је у мра ку), по ро ди ци или не ком ин тим-
ном гу бит ку, као што не ма по ме на ни о те ма ти ци смр ти (осим при че о по-
тре би жр тво ва ња за рад на ци је и сло бо де). 

Шан ти ће ва пе снич ка по е ти ка се, пре ма то ме, по чев од 1902. го ди не 
из ме ни ла. Пре све га, гу би так по ро ди це, од су ство мај ке и осе ћа ње сам ство-
ва ња не на ла зе се у фо ку су пе сни ко вог до жи вља ја све та као што је то би ло 
до та да. Шта ви ше, чи ни се да је упра во пе сни ко во на сто ја ње да се уда љи 
од те ма ти ке смр ти и по ро дич них те ма / ли ко ва / се ни узро ко ва ло по е тич ке 
про ме не: рај ски про стор и про стор сре ће не ве зу ју се ви ше за про шлост и 
лик мај ке не го за бу дућ ност и ка те го ри ју сло бо де; та ко ђе, пе снич ки су бјект 
ви ше не че зне за сје ди ње њем са мај ком и по ро ди цом не го са се ља ком (са 
ко јим се не рет ко и иден ти фи ку је); осе ћа ње брат ства и ак ти ви зам оли чен у 
бор би за сло бо ду отаџ би не са да по ста ју жи вот ни сми сао лир ског су бјек та, 
док ње го ва упо ри шта пред ста вља ју хри шћан ска ре ли ги ја и при ро да (пру жа 
осе ћа ње при па да ња); лич но је, да кле, го то во пот пу но устук ну ло пред ко-
лек тив ним (лич но би се мо гло од но си ти са мо на пе сме љу бав не те ма ти ке); 
зна чај на про ме на у овом пе ри о ду ти че се и Шан ти ће вог окре та ња од при-
мар но жен ског на че ла (мај ка) ка при мар но му шком (Бог), при че му жен ско 
на че ло не ће у пот пу но сти на пу сти ти (оли ча ва га ви ла); по зи ти ван од нос пре-
ма уса мље но сти у уској је ве зи с изо ла ци јом у окри љу про сто ра при ро де.

Те ма смр ти ре ак ти ви ра ће се с пе смом Ла ку ноћ (пр во бит ни на слов 
гла сио је Је се ње ве че, 1904). У пе сми се опи су ју по след њи ча со ви лир ског 
су бјек та, чи ја се смрт на го ве шта ва иш че зну ћем све тло сти и да на, те ак ту-
а ли за ци јом од ре ђе них ау ди тив них из во ра (звук зво на, хук ве тра). Од нос 
пе снич ког су бјек та пре ма смр ти у вер зи ји из 1904. го ди не пред ста вљен је 
пре ко фа ци јал ног по мра че ња, су зе и бо ла ср ца (у из да њу из 1908. г. по мра-

На по то ку на и ла зи и на ве ли ча ње ле по те се љан ке ко ја се пре по зна је као оте ло тво ре ње 
ле по та при ро де. Пе снич ки су бјект је, у овој пе сми, да кле, оча ран из во ром ње не ле по те, а 
не кон крет ном де вој ком. 



че ње ли ца и плач лир ског су бјек та су укло ње ни, док је „бол ср ца“ за ме ње на 
гр ца јем ду ше и че ме ром ср ца, да би се у ко нач ном об ли ку 1911. г. апо стро-
фи ра ли „не мир и бол ср ца“). За раз ли ку од пре ђа шњих пе са ма у ко ји ма је 
пе снич ки су бјект опе вао гу би так бли ске осо бе, у овој је дат опис соп стве не 
смр ти. (Пе сми је ка сни је при до да та и по све та бра ту Ја ко ву, па се са мим тим 
мо же го во ри ти и о мо гу ћој ме та мо р фо зи лир ског су бјек та.) У по ре ђе њу с 
не ким ра ни је об ја вље ним пе сма ма, у овој се при ро да не по ка зу је не за ин те-
ре со ва на и не за ви сна у од но су на смрт и де ша ва ња у пе снич ком су бјек ту. 
На про тив, она је у функ ци ји на гла ша ва ња иш че зну ћа што је нов мо ме нат 
у Шан ти ће вој ли ри ци. Та ко ђе, ни смрт се ви ше не при ка зу је као ак ти ван 
(са ти ру ћи) прин цип, већ се уми ра ње од ви ја мир но, уз при род ну сме ну да на 
и но ћи.

Упра во у овом пе ри о ду уво де се из ве сне из ме не у Шан ти ћев по е тич ки 
мо дел бу ду ћи да се убр зо по том на и ла зи на пе сме у ко ји ма се на но во ис ти-
че осе ћа ње не ми ра услед сам ство ва ња и гу бит ка свих чла но ва по ро ди це 
(Бад ња ве че) и у ко ји ма се ја вља сли ка не мог рас пе тог Бо га пред убо гим 
жи вљем, тач ни је пред пра вед ни ци ма (Ве че на шко љу). Мо ли тва као вид 
ко му ни ка ци је с Бо гом и хри шћан ска на че ла као жи вот ни сми сао, те ре ли-
ги ја као упо ри ште и да ље су при сут ни (Жи вот, Ноћ под Остро гом…). Про-
стор сло бо де ве зу је се за ма на стир Острог ко ји је – са мим тим што је из-
дво јен и на уз ви ше њу – ви ђен као онај ко ји је при бли жен Бо гу.4 Су прот но 
ње му, као про стор роп ства кон стру и ше се за ви чај ни про стор по зи ци о ни ран 
у од но су на про стор сло бо де као онај до ле. Сли ка Бо га ко ји је на пу стио па-
ству пре вас ход но је при ка за на пре ко сли ке пат ње Ср би је (Бра ћа, Охрид ска 
ви ла), од но сно Бог се не рет ко пред ста вља као са ве зник не при ја те ља (На 
убо гом по љу…), па је оту да оп ште ње с Њим че сто по ве за но са тра же њем 
ми ло сти кроз осло бо ђе ње на ро да (Срп ска хим на). На су прот по љу ља ној ве-
ри у бор бе ну стра ну (срп ског) рат ни ка-освет ни ка, ве ра и „сна га не до ступ-
на“ са да се из ра зи ти је ве зу ју за обич ног, по ште ног чо ве ка, рад ни ка / се ља-
ка, ко ји оба вља те жак рад и ко ји оп ста је упр кос све му. Сто га се и ме та фо ра 
по бу не / осло бо ђе ња у пе сми Мрак усме ра ва ка но вој сим бо ли ци: „Ка мо 
ја ке ру ке, са че лич ним жу љем, / Да по си ју сје ме бу ду ће га пло да?“. По сту пак 
ди ви ни за ци је по ред се ља ка са да об у хва та и за на тли је, те се про жи ма ре ли-
ги о зно-хри шћан ским мо ти ви ма (Ко вач), а ка сни је се не рет ко по се же и за 
ис ка зи ва њем по тре бе за сје ди ња ва њем с њи ма у пат њи чи ме се пот цр та ва 
ка те го ри ја брат ства (Ри ба ри).

Прем да лич но и ин тим но из но ва по ста ју из вор пе снич ке има ги на ци је 
(у том сми слу пре вла да ва ју осе ћа ња про ла зно сти и не мо гућ но сти уте хе – 
Бад ња ве че, Же ља, Мраз, „***/Зар те ви ше ни кад за гр ли ти не ћу“…), дру-
штве на кри ти ка не на пу шта Шан ти ћа ма да се не што дру га чи је мо де лу је 

4 У пе ри о ду срп ске мо дер не пре вла да ва ода бир срп ске сред њо ве ков не тра ди ци је и 
усред сре ђе ност на ко сов ске за ду жби не, па је са мим тим из бор Остро га ати пи чан за овај 
пе ри од. 
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(нај че шће из о ста је по сту пак со ко ле ња дру гог и по зи ва у бор бу, а сли ка 
Ср би је кон стру и ше се као по ро бље на и убо га)5. 

Оп ште гле да но од пе сме Ла ку ноћ (1904) ме ња се ре то ри ка ка ко она 
ко ја се ти че ак ти ви зма (ве ре у брз до ла зак осло бо ђе ња) та ко и смр ти (у од-
но су на пе сме пре 1902. го ди не пред ста вља се као мир на, ти ха). С дру ге 
стра не, на гла ша ва ју се не при ја тељ ски став Бо га пре ма срп ском на ро ду и 
ве ра у рад ни ка / се ља ка. Но, и по ред то га, као и до ми нант них осе ћа ња про-
ла зно сти и не мо гућ но сти уте хе због гу бит ка, ре ли ги ја оста је основ но упо-
ри ште пе снич ког су бјек та.

По во дом смр ти бра та Ја ко ва Алек са Шан тић ће 1906. го ди не ис пе ва ти 
пе сму Стра шна је ово ноћ у ко јој се из но ва пре до ча ва су срет са смр ћу, с 
тим што се са да пред ста ва о смр ти об ли ку је у кон тек сту стра ха и је зе.6 По-
пут пе сме Ла ку ноћ, и у овој се ам би јент смр ти ве зу је за оба лу7, а уво ди се 
и мо тив не мир не во де (пу чи не).8 Ка те го ри ја стра шног апо стро фи ра на на-
сло вом, по том мар ки ра на и ини ци јал ним сти хом, до дат но је на гла ше на 
ак тив но шћу и ди на ми змом при ро де (на да све мо ра):

„Огр ну ло се не бо по кро вом цр ним,
У ди му обла ка мје сец ти ња
А ди вља пу чи на си ња
Ур ла, ври је и бје сни
И пје ну ба ца у свод не бе сни;
По оба ла ма цви ле
Др ве та там на“…

При ро да пре ста је да се до жи вља ва као мир но при бе жи ште од зла ко је 
пре ти дру штву, као про стор изо ла ци је ко ји је рав но ду шан пре ма чо ве ко вом 
стра да њу (ово је сег мент по себ но на гла шен у по е зи ји до 1897) и по ста је по-
при ште уну тра шњих не ми ра пе снич ког су бјек та.

Овом ди на мич ном, отво ре ном про сто ру кон тра сти ра на је сли ка за тво-
ре ног, сте шње ног про сто ра, со бе уми ру ћег. Ако је у прет ход ној пе сми дат 

5 Из у зе так пред ста вља але го риј ска сце на Сви је тли дан.
6 Иа ко у Шан ти ће вој по е зи ји ово га пе ри о да не ма ре чи о ни шта ви лу, од 1905. го ди не 

пот цр та ва се од су ство су сре та на оно стра ном све ту, тач ни је не го во ри се о мо гућ но сти 
по нов ног кон так та на оном све ту, што је би ла јед на од до ми нант них пред ста ва Шан ти ће ве 
ра ни је по е зи је („Зар те ви ше ни кад за гр ли ти не ћу“).

7 Баш као и у пе сми Ла ку ноћ при ро да је и ов де у функ ци ји до ча ра ва ња ат мос фе ре уми-
ра ња с том раз ли ком што је та мо би ла у зна ку мир но ће, а у пе сми Стра шна је ово ноћ у 
зна ку је не ми ра. 

8 Ме ди те ран ски про стор у кон тек сту те ма ти ке смр ти из но ва се об ли ку је у пе сми 
Мо ја љу бав (1910), у ко јој се гроб ве зу је за мор ско про стран ство. Док је у ра ни је пи са ним 
пе сма ма пред ста вље но као не мир но и не ми ло срд но, мо ре се ов де при ка зу је у са свим дру-
га чи јој ди мен зи ји. Реч је о пла вом и про зир ном про сто ру, оба сја ном сја јем сма раг да, ко ји 
у се би ску пља ју тар ње сун че ве зра ке, где ле же шкољ ке и где се мир но по чи ва у за гр ља ју 
ко ра ла. Ова ква сли ка мо ра / гро ба, ли ше на не га тив них ко но та ци ја (хлад но ће, та ме, му ка…), 
не свој стве на је до та да шњем по е тич ком мо де лу Алек се Шан ти ћа.



по след њи тре ну так жи во та уми ру ћег уз опис ње го вог уну тра шњег ста ња, 
у овој се на сто ји да се смрт оте ло тво ри, да се опи ше те ло са мрт ни ка:

„С ду шом се бо ри
И у ме гле да
Бла гим и круп ним очи ма.
Мр ша во, ис пи је но ли це
Са мрт ном ва тром го ри;
[…]
А ја му узмем ру ку,
Бли је ду су ву ру ку,
Хлад ну к’о краз“… 

Ова кав тип „ре а ли стич ког“ опи са смр ти, уз ин си сти ра ње на ка те го ри-
ји стра шног, пра ћен је осе ћа њем чо ве ко ве не мо ћи пред смр ћу, те сли ком 
не мог, хлад ног Бо га-џе ла та. Шан тић се та ко знат но од ма као од не ка да шњег 
до жи вља ја смр ти, ви зи је оно стра ног све та и сли ке Бо га. Пот пу но је из о ста-
ла хри шћан ска про ми сао о смр ти као сну и спа се њу, те ве ре у ве чан жи вот 
на кон смр ти: „Лир ски глас уда ља ва се од ве ре са свим не хри шћан ским по-
и ма њем смр ти, од но сно од ба ци ва њем кул та вас кр сног пре о бра жа ја“ (ка
ровић 2017: 284). Смрт се не при ка зу је као ми ран и при ро дан про цес; она 
на сту па у ту ђи ни, а пра ће на је мол ба ма и ва па ји ма уми ру ћег, и осе ћа њем 
лич не не мо ћи. Уте хе не ма. Пе сма на ста ла две го ди не ра ни је по ен ти ра се 
по здра вом „Ла ку ноћ!“ због че га не ма сум ње да се у њој смрт пер ци пи ра 
као ста ње веч ног сна. 

Пи шу ћи о по е зи ји пр ве де це ни је ХХ ве ка Дра ги ша Ви то ше вић ис ти че 
као зна ча јан про ме њен од нос пе сни ка пре ма ка те го ри ји смр ти: „Смрт у но-
вом пе сни штву до жи вља ва пре о бра жај. Она под ле же но вом ̓ на уч ном ,̓ ре кли 
би смо ʼхе миј скомʼ схва та њу ко је у тој по ја ви ви ди пре све га рас па да ње и 
ко на чан крај“ (Ви то ше вић 1975б: 135). Ма да се у овој пе сми још увек не 
на и ла зи на те му рас па да ња, нео спор но је на гла ша ва ње дра ма ти ке и уво ђе-
ње аго ни је уми ра ња, те мно го те же при хва та ње смр ти дру ге осо бе но што 
је то би ло у до та да шњој Шан ти ће вој по е зи ји. Смрт се ов де до во ди у ве зу 
не са мо с оним што узи ма, отр же не го и с ка те го ри јом ра за ра ња. 

Стра хо те и му ке уми ра ња чи та ју се и у пе сми По шљед но ве че (1906)9 
по све ће ној, та ко ђе, умр лом бра ту Ја ко ву. Опис по след њих тре ну та ка бра-
то вље вог жи во та пра ти су мор ни при каз уну тра шњег про сто ра („у при зем-
ној со би“ и „на са мрт нич ком од ру“ у вер зи ји из 1908. за ме ње ни су мно го 
ефект ни јим „у пр ља вој со би“ и „на убо гом од ру“). Као су прот ност овом 
при зем ном (пр ља вом) про сто ру уво ди се спо ља шњи про стор и мо тив за ла-
зе ћег Сун ца. Спо ну два про сто ра чи ни про зор (исто вре ме но их и одва ја и 

9 Прем да је у по то њим вер зи ја ма пи сац вр шио из ме не ко је су се у нај ве ћој ме ри ти-
ца ле лек сич ког пла на, ат мос фе ра пе сме оста ла је иста, те се ра ди сти ца ња тач ни јег уви да 
у та да шњи Шан ти ћев по е тич ки кон цепт нај ра ни ја вер зи ја на шла у сре ди шту ана ли зе.
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по ве зу је) ко ји, ипак, не пру жа мо гућ ност за ис ко рак из огра ни че ног, уну тра-
шњег про сто ра – за лир ског су бјек та ме ста иш че ки ва ња смр ти. Спо ља шњи 
про стор у уну тра шњи уво ди чул не сен за ци је ко је у са мрт ни ку иза зи ва ју 
жал и ва пај за све том, за оним што се на пу шта, оста вља. У по след ња два 
сти ха дру ге стро фе на гла ше не су ау ди тив не сен за ци је („бо но је ца ци тра“, 
„лан ца зве ка ту па“) чи ме се до дат но пот цр та ва са мрт нич ки ро пац на кра ју 
тре ће стро фе. (Звук ви ше не ма функ ци ју по ве зи ва ња два све та као не ка да, 
већ је из раз стра шних му ка и пат ње у су сре ту са смр ћу.) Про цес де ша ва ња 
је у оба про сто ра исти: по сте пе но уга сну ће / уми ра ње. У за вр шној стро фи 
до ла зи до сје ди ња ва ња два про сто ра кроз це ли ва ње бра то вље ве су зе сун ча-
ним жа ром. По пут прет ход не, да кле, ни у овој пе сми смрт се не при ка зу је 
као при род но и мир но иш че зну ће. На про тив, оте ло тво ре на је кроз ро пац и 
не пред ста вља се као пре вод ни ца ка оно стра ном жи во ту и ста њу веч ног сна.

Пре ма то ме, од 1906. го ди не, а по себ но на кон смр ти бра та Ја ко ва, ак-
це нат је при ли ком об ра де те ме смр ти ста вљен на опис аго ни је уми ра ња и 
на осе ћа ње не мо ћи пред смр ћу. Та ко ђе, за па жа се да су од су ство сло бо де 
Ср би је и бра то вље ва смрт ути ца ли да хер це го вач ки пе сник уне ко ли ко про-
ме ни ре то ри ку пре ма Бо гу. Ме ђу тим, иа ко га на зи ва џе ла том и ис ти че од-
су ство де ло ва ња, Шан тић ни на јед ном ме сту не по ри че Ње го во по сто ја ње. 
Шта ви ше, у пе сми Вје руј и мо ли спо зна је Га ду бо ко у се би. Уз то, уо ча ва се 
кон стру и са ње пред ста ве о Бо гу као оно га ко ји ће јед ном до не ти на ци о нал-
но осло бо ђе ње (Бо ка, 1906). 

У овом пе ри о ду из но ва се по тен ци ра хро но топ де тињ ства као рај ско 
вре ме жи во та лир ског су бјек та (Наш ста ри до ме…, 1906), при че му до ла зи 
и до по и сто ве ћи ва ња пе снич ког су бјек та с про сто ром оро ну ле ку ће. Исто 
та ко, ни је рет ка ни иден ти фи ка ци ја с ме ди те ран ском сим бо ли ком (та лас, 
га леб...). Ме ди те ран све ви ше по ста је про стор за ис ка зи ва ње је зе и зло слут-
них слут њи (Ноћ10, 1906). С дру ге стра не, при ро да у пе сми Зо ра (1906) 
за др жа ва свој ства уто чи шта, али се она са да кон стру и ше као про стор ли шен 
не са мо дру гог чо ве ка не го и ат мос фе ре хај ке (нов мо тив). У окви ру овог 
ми кро ко смо са от кри ва ју се та јан стве ни и нео пи си ви зву ци биљ ног и жи во-
тињ ског све та с ко јим се оства ру је ин тим на ко му ни ка ци ја.

Ак ти ви зам пе снич ког су бјек та углав ном је под стак нут они ма ко ји „лу-
ка во кле че и Бо гу се мо ле“, кри ти ко ва њем исе ље ни штва (Хљеб, Пи смо, 
Хри стос пла че), по зи ва њем на ка те го ри ју му жев но сти („Не чу ва се та ко 
образ и по ште ње“, „Гдје је раз мах сна ге?“), те ја вља њем све из ра зи ти је по-
тре бе за сје ди ња ва њем и бра ти мље њем са стра дал ни ци ма (се ља ци ма / рад-
ни ци ма), тач ни је са угње та ва ном ма сом ко ја ра ди и па ти (На под ви гу, Ри
ба ри), у че му се ви ди мо гућ ност за но ви пре по род чо ве ка (Ри ба ри). 

У пе сма ма пу бли ко ва ним 1907. го ди не за па жа се да се дух хри шћан-
ства одва ја од ин сти ту ци је цр кве и ве зу је за при ро ду и чо ве ка, као и да 
сна жи ве ра у Бо га и до ла зак сло бо де (Хри стов пут, Сло бо да, Ми зна мо 

10 По дроб ни ју ана ли зу ове пе сме ура ди ли су М. Не нин (1998) и Ј. Де лић (2008).
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суд бу, Пред рас пе ћем, Сви је тли пут, Мо ја мо ли тва…). По себ но су, и у овом 
пе ри о ду, на гла ше ни ху ма ни стич ки и ал тру и стич ки мо мен ти, ко ји у пе сми 
Мо ја мо ли тва (1908) оли ча ва ју ко му ни ка ци ју с Бо гом: 

„Па ру ке ши рим да за гр лим сви јет,
Све љу де, зе мљу, сва ки грм и цви јет,
У ове ча се, ја знам, с Бо гом збо рим“… 

С тим у ве зи и сми сао по е зи је ви ди се у бу ђе њу ве ре на ро да, сје ди ња-
ва њу с на па ће ни ма, укро ћи ва њу Бож јег гне ва (Му зи, 1908). 

Хри шћан ско-ху ма ни стич ки дух (пре вас ход но оли чен у брат ству, со-
ли дар но сти са дру гим љу ди ма, по тре би за сје ди ња ва њем са убо ги ма…) 
при су тан је и у пе сма ма там ни јих то но ва, у ко ји ма се сли ка убо гог се ла 
не рет ко по ве зу је са не пра вич ним чо ве ко вим стра да њем, а Хри стос ви ди 
као сим бол по ти ште них (Пред рас пе ћем, 1907). Ме ђу ова квим пе сма ма на-
ро чи ту па жњу при вла че те ме про го на / хај ке (че сто уком по но ва на са мо ти-
вом про ла зно сти – На пу ту, Ча со ви), и бек ства (На пу ту, Ожи ви ме не, 
но ћи…, Пут ник). Сре ћа и спо кој ство осе ћа ња су за ко ји ма се жу ди (На пу ту), 
а ко ја се нај че шће ве зу ју за ноћ, уса мље ност и одво је ност од љу ди (Ожи ви 
ме не, но ћи!...) или пак за при ро ду (Пут ник, На по чин ку). Сла вље ње се ља ка 
/ рад ни ка (Пред ко ли бом, 1907), ис ти ца ње ау тен тич них вред но сти се о ског 
жи во та (ко је је при мер од у пи ра ња злу ко је пре ти дру штву – Се ло, 1908), 
као и оштра осу да дру штве не хи по кри зи је (На по чин ку, 1908) чи не сна жно 
обе леж је Шан ти ће ве по е зи је ово га пе ри о да. 

Те ми смр ти као веч ног сна Шан тић се вра ћа већ 1907. го ди не пре ко 
мо ти ва уве ну лог цве та у пе сми Ру жа. Гу би так је, као и у ра ним пе сма ма, 
по сле ди ца из не над не бо ле сти, а ка те го ри је жи во та и смр ти кон тра сти ра не 
су. По е тич ки ис ко рак очи ту је се у за вр шној стро фи пре ла ском на уни вер-
зал ни план – го во ри се о оп штем од но су не ба пре ма љу ди ма („Ка ко ли је 
чуд на во ља на шег не ба! / Као ко бац вре ба сва ки жи вот да ни; / Ја ви дим да 
Не бу зе мља за то тре ба / Жр тва ма без број ним да га вјеч но хра ни“). У по ре-
ђе њу с пе сма ма о смр ти бра та Ја ко ва из бег ну то је ди рект но име но ва ње 
Бо га, а уве ден мо ме нат нео бја шњи ве (чуд не) не бе ске во ље. С дру ге стра не, 
за др жа на је не га тив на ко но та ци ја не ба пре ма чо ве ку, с тим што не бо са да 
до би ја де мон ско об лич је оно га што се хра ни зе маљ ским жр тва ма.

Исте го ди не Шан тић пу бли ку је и пе сму Тво јих ру жа не ма… у ко јој се 
по ја вљу је мо тив мр тве дра ге, али је за пра во у пр вом пла ну ла мен ти ра ње 
пе снич ког су бјек та над из гу бље ним иде а ли ма и сре ћом. Сли ка смр ти кон-
стру и ше се пре ко гро бља ко је „без од зи ва сто ји“, а по том и умр лих ко ји 
„твр до у по ко ју ћу те“. Ис так ну то је да Шан тић на кон 1900. го ди не из о ста вља 
ко му ни ка ци ју из ме ђу ово стра ног и оно стра ног све та и да са мим тим звук 
гу би свој ства ко ја је ра ни је имао. За ни мљи во је да се у обе на ве де не пе сме 
из 1907. го ди не ко ри сти об лик им пе ра ти ва ка да се го во ри о смр ти (сну). У 
пр вој то се по сти же у дру гој стро фи у тре ћем сти ху („спа вај!“), а у дру гој 
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у по след њем сти ху за вр шне стро фе („за спи“). Реч је о ини ци јал ним по зи ци-
ја ма, тач ни је по чет ку сти ха. Но, оно што из два ја пе сму Тво јих ру жа не ма… 
је сте по зив на уми ра ње (сан) ко ји је по ве зан с гу бит ком жи вот ног сми сла и 
спо зна јом о не мо гућ но сти оства ри ва ња сре ће:

„Шта ћеш ви ше ов дје?
(…)
Слу шај! Ено зво ни глас по греб них зво на,
За спи сном не бе ским и не љу би ви ше“.

Прем да и то ком 1908. го ди не Шан тић об ја вљу је не ко ли ко пе са ма у 
ко ји ма се смрт пер ци пи ра као ста ње сна (Плач ро ди те ља, Зво но, По греб), 
у пе сми У ал бум, из исте го ди не, ре ви ди ран је од нос пре ма смр ти и оно стра-
но сти, тач ни је ука зу је се на не по сто ја ње дру гог жи во та из у зев ово зе маљ ског 
и на свест о ко нач но сти чо ве ко ве ег зи стен ци је („Не ва рај се бе ни ра зум свој, 
/ Жи вот је са мо на зе мљи тој. // По сли је ње га ни је дан глас / Из пра ха не ће 
по ди ћи нас. // Вје руј у ону истин ску Моћ – / У вјеч ну Са мрт и ње ну Ноћ. 
– // У гро бу не гда, ја до бро знам, / Тру ну ће с на ма и Отац сам! // Ов дје је 
са мо Пак’о и Рај, / Ов дје је Из вор, ов дје је Крај“). Смрт се, пре ма то ме, ви ше 
не са гле да ва као пре лаз из јед ног об ли ка (све та) у дру ги ни ти се до во ди у 
ве зу с ка те го ри јом сна већ озна ча ва пре ста нак по сто ја ња, крај. (Ова кви там-
ни то но ви у по и ма њу ег зи стен ци је и оно стра но сти уо ча ва ју се и у вер зи ји 
пе сме По шљед ње ве че у Ма лом Ло ши њу из 1908. го ди не, али су ов де они 
до ве де ни до не по сред ног ис ка за). Шан тић про кла му је ве ру у Смрт. Ка те го-
ри ја смр ти та ко се по ве зу је са веч но шћу, тач ни је до ла зи до ста па ња не по сто-
ја ња и веч но сти. У овој пе сми Шан тић уво ди и те му рас па да ња (тру ље ња) 
као сли ку оно стра ног про сто ра (још увек се рас па да ње не до жи вља ва као 
основ ни прин цип функ ци о ни са ња све та) и као про цес ко јем под ле жу и чо-
век и Бог (Отац). Иа ко је Шан тић и ра ни је из но сио не га тив не ко но та ци је у 
ве зи с Бож јим ли ком и де лом, пр ви пут се са да за Ње га ве зу је је дан про цес 
ко ји га, у осно ви, су штин ски по ти ре. Пе сма но си на слов У ал бум чи ме се 
мо гу ће им пли ци ра ме сто на ко јем се ис ка зу ју ин тим ни ути сци, се ћа ња че-
сто упра во они за ко је се же ли да оста ну скри ве ни, тај на. 

У пе сми На по пу та (1909) смрт се сим бо лич но при ка зу је као „цр на 
ру ка“ ко ја се ја вља са „хлад ним су то ном“, а пра ће на је зву ком „уда ра твр де 
кра сне“. Ка те го ри ја зву ка се, зна чи, и да ље на ла зи у функ ци ји оно га што 
на ја вљу је или пра ти смрт. У од но су на ра ни је пе сме у ко ји ма се смрт или 
опи си ва ла у про ле ће (ра на фа за) или се про сто ни је ста вља ла у кон текст 
го ди шњег до ба (од су ством про ле ћа мар ки ра ла се из гу бље на сре ћа и уса-
мље ност пе снич ког су бјек та), од 1904. го ди не смрт се пре те жно до ча ра ва у 
кон тек сту је се ни или зи ме. Та ко ђе, од 1904. го ди не и су тон / ноћ је пре вас ход-
но вре ме уми ра ња или мо гућ но сти за сам ство ва ње, а не су сре та с оно стра-
ним све том и ко му ни ка ци је с бли жњи ма. 

Ко му ни ка ци ја с про сто ром нат чул ног, ире ал ног (по ве зан с „глу хим 
ча со ви ма“ и при су тан у пе сма ма до 1901. го ди не) на но во се уво ди еле ги јом 
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Прет пра знич ко ве че (1910). Ипак, реч ни је о по врат ку на не ка да шње по е-
тич ке прин ци пе бу ду ћи да из о ста је су штин ски мо ме нат: ви зи ја мај ке и уте-
ха као по сле ди ца не по сред не ко му ни ка ци је с њом. Уме сто то га, ире ал ност 
се ве зу је за тре ну так ожи вља ва ња пе снич ких књи га, њи хо ву ме та мор фо зу 
у птич ја об лич ја, за мо ме нат мо гућ но сти оп ште ња с њи ма, по мо ћу ко јих се 
пре ва зи ла зе гу би так по ро ди це и ин тен зив но осе ћа ње уса мље но сти: „Пти-
це ши ре око се бе све тлост, оне му са ме при пе ва ју, те ше ћи га да се кроз њих 
здру жу ју сви љу ди, мр тви и жи ви“ (ПавЛовић 1992: 176). Пе снич ки су бјект 
да кле на сто ји да по но во осми сли жи вот по ку ша ва ју ћи да пре ко ве ре у по-
е зи ју про на ђе то плу ин ти му, да кон стру и ше је дан за тво рен и сре ћан про стор. 
Уз то, ка те го ри ја се ћа ња пре ста је да функ ци о ни ше као вре ме про шло сти већ 
се очо ве чу је у дру га и са бра та, у „жи ву“ ду шу ко ја де ли с њим бо ле и ја де. 
(Про стор не ка да шњег до ма са др жи еле мен те lo cus amo e nusа: оту да се со ба 
по ре ди са вр том, сре ћа са по то ком, а јур ња ва де це с ве тром.) Ва жно је ис та ћи 
да се ира ци о нал ност ви ше не са гле да ва кроз до ти цај с оно стра ним све том 
(мр тва мај ка), не го се ти че ка те го ри ја ово стра ног (књи ге, пти це). 

Шан тић го то во иден тич ним по ступ ком гра ди сли ку уте хе пе снич ког 
су бјек та у пе сми из 1910. го ди не као у оној из 1898, с тим што се раз ли ку је 
онај ко је пру жа (1910: пти це / по е зи ја; 1898: мај ка): 

„А јед на ла ко, вр хом сво га кри ла, 
С цвр ку том то плим до ди ру ми че ло, 

Ко да би хтје ла збри са ти сјен ту ге“… 
(1910)
….

„Ти се уви јек ја вљаш ме ни,
Ру ком гла диш че ло мо је
И љу биш ме, бла га сје ни“. (1898)

Уте ха се у пе сми Прет пра знич ко ве че оства ру је кроз по е зи ју – „уни вер-
зал ну по ро ди цу“ (Р. Кон стан ти но вић); она је та ко ја збли жа ва љу де, ко ја је 
уте ши тељ ка свих, ко ја спа ја мр тве са жи ви ма и ко ја са мим тим пре у зи ма 
не што и од не ка да шњег свој ства зву ка и од ви зи је мај ке. Ра до мир Кон стан-
ти но вић бе ле жи: „Osnov na sve tlost do ko je je Šan tić do šao je ste tran scen den-
tal na sve tlost, a put nje gov ka ovoj sve tlo sti je ste put mi stič ko-re li gij ske tran scen-
den ci je mra ka (sa mo će, pat nje) u sve tlost“ (константиновић 1983: 10). 

Уте ха пе снич ког су бјек та у пе сми Прет пра знич ко ве че уско је по ве за на 
са осе ћа њем уса мље но сти и по тре бе да се по но во при па да, да се бу де део 
за јед ни це (по ро дич не, пе снич ке, срп ске…). Ме ђу тим, уте ха до ко је Шан тић 
ов де до ла зи за сно ва на је на илу зи ји (ха лу ци на ци ји), а ни је ре зул тат искре-
ног пе сни ко вог убе ђе ња; као та ква она ни је ни ко нач на ни све про жи ма ју ћа, 
па оту да лир ском су бјек ту ни не до но си сми рај. На про тив. Уте ха се ту ја вља 
као вид тре нут ног из ба вље ња од уви ђа ња обе сми шље но сти вла сти то га 
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бив ство ва ња, од су ства сре ће на ве че уо чи ве ли ког хри шћан ског и по ро дич ног 
пра зни ка. Са мим тим, и вре ме ње ног тра ја ња по ду дар но је са тра ја њем да те 
прет пра знич ке но ћи и због то га крај пе сме је сте сна жан и по тре сно-по ра зан. 
(Су зе ра до сни це плач су оно га ко ји при вид но опет не где при па да, оно га чи ја 
је ег зи стен ци ја – исто та ко са мо при вид но – из но ва осми шље на.) Сто га пе сма 
Прет пра знич ко ве че не пред ста вља ис ко рак ка све тло сти и оп ти ми зму не-
го се, су прот но то ме, укла па у та да шњу Шан ти ће ву по е тич ку кон цеп ци ју 
и у ње гов од нос пре ма ка те го ри ја ма смр ти и оно стра но сти из то га пе ри о да.

Ве ли ки хер це го вач ки пе сник та ко у пе ри о ду на кон 1904. го ди не пре-
ла зи пут од до жи вља ја смр ти као ти хог иш че зну ћа, пре ко ре а ли стич ког 
по и ма ња смр ти као аго ни је, на кон че га се ре кон стру и ше сли ка смр ти као 
сна, да би се по том смрт пред ста ви ла као рас па да ње и ко нач ни крај, што 
пра ти про цес ње не де мо ни за ци је. За па жа се, пре ма то ме, да се Шан тић (бар 
ка да је реч о овој те мат ској ску пи ни) при бли жио јед ном ре а ли стич ком кон-
цеп ту до жи вља ја све та, па је оту да и сми сао по сто ја ња вла сти те ег зи стен-
ци је у пе сми Прет пра знич ко ве че по ку шао да из на ђе у кон тек сту да тог мо-
де ла (ово стра ног и оно стра ног) све та (осми шља ва њем кроз ства ра лач ки чин). 

На кон пе сме Прет пра знич ко ве че Шан тић се пре те жно усред сре ђу је 
на дру штве но-со ци јал ну те ма ти ку; као и у ра ни јим пе сма ма ве ли ча се се ло 
и пред ста вља сва ко днев ни жи вот, по себ но тзв. ма лог чо ве ка-рад ни ка чи ме 
на сто ји да на зна чи ау тен тич не вред но сти жи во та (Зим ско ју тро…) и исто-
вре ме но (где год у под тек сту где год не по сред но) ука же на мо гућ ност од у пи-
ра ња злу, од но сно на ал тер на ти ву са вре ме ном дру штву. С тим у ве зи, из но си 
се и оштра кри ти ка ак ту ел ног дру штве но-по ли тич ког тре нут ка (Устав). 

При ро да се у овом пе ри о ду ја вља у ве зи са же љом за бек ством и ис це-
ље њем, тач ни је у њој се и да ље ви ди уто чи ште од не ми ло срд ног жи во та и 
про на ла зи упо ри ште за жи вот. У пе сми У ра ним ча со ви ма она се по ста вља 
на спрам гра да и кон стру и ше у про стор ко јем пе снич ки су бјект упу ћу је мо-
ли тву (као не ка да Бо гу) за спас, мир, од мор, ра дост, сре ћу и сна гу. При ро да, 
пре ма то ме, ви ше не пру жа са мо уте ху не го има мо гућ ност и да ре ви та ли-
зу је чо ве ка. На су прот „са мо ћи у го ри“ по ста вља се „град ска са мо ћа“ (деЛић 
2008: 206). Не га ти ван / не ху ман аспект град ског жи во та пот цр та ва се у 
ви ше пе са ма (У ра ним ча со ви ма, Пе ћи не…). 

Уз то, Шан тић се из но ва окре ће и опи си ва њу ле по та при ро де, ра до сти 
про ле ћа, зре ња, оплод ње. Ме ђу тим, у не ко ли ко пе са ма хер це го вач ки пе сник 
при бе га ва по ступ ку да у сли ку оп штег зре ња уве де мо тив тру ље ња, по сте-
пе ног од у ми ра ња, про ла зно сти (пре ко мо ти ва цр ви, ко ли бе…) – Про љет не 
тер ци не, Пра зна ко ли ба, по че му се ове пе сме су штин ски раз ли ку ју од 
не ка да шњих у ко ји ма се опи си ва ла при ро да и на из ве стан на чин до ти чу с 
пе смом У ал бум: „Исто вре ме но с об но вом жи во та и пул си ра њем но ве ко-
смич ке сна ге сву гдје у при ро ди ја вља се и ко смич ки црв ко ји на па да и 
ра за ра све, жи во и мр тво, оно го ре и оно до ље, гво жђе и ка мен, чак и сам 
за че так жи во та“ (Де лић 2008: 212). У ве зи с пе смом Про љет не тер ци не 
Ни ко ла Ко ље вић ис ти че: „Под се ћа ње на на че ло де струк ци је у тре нут ку 
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опи је но сти ра ђа њем и ра стом је сте оно што та ко дра го це но про ду бљу је ову 
Шан ти ће ву пе сму“ (кољевић 1984: 73). Мо тив зре лог ле та на ста ви ће да ин-
спи ри ше Шан ти ћа, па се, на при мер, на ла зи и у ци клу су Је се ње ру же (1912). 

По ре ђе њем две пе сме слич ног на сло ва Ноћ под Остро гом и Под Остро
гом мо гу ће је уви де ти основ не раз ли ке из ме ђу пе снич ког кон цеп та 1905. и 
1910. го ди не – док у ста ри јој пе сми лир ски су бјект ег зал ти ран, у ре то рич ком 
за но су, ин си сти ра на опо зи ци ји роп ство / сло бо да и на осе ћа њи ма спо кој-
ства и сре ће у окри љу ма на стир ског про сто ра због ин тен зив ног осе ћа ја 
при су ства Бож јег ду ха, те ис ка зу је ве ру у сна гу об но ви тељ ског ду ха (мо тив 
Зе те), у мла ђој пе снич ки су бјект, у ре то рич ки го то во сми ре ном то ну, уво ди 
опис ма на сти ра и ње го вог окру же ња умно го ме ре а ли стич ки ин то ни ран (ово 
се од но си на пр ве че ти ри стро фе), при че му се ја вља ју там не, зло коб не сли ке 
(„Као ни кад при је, / Не бо за треп та, и над вр хом пла ну // Пун кр вав мје сец…“) 
и од су ство ка ко Бож јег при су ства у лир ском су бјек ту та ко и оп штег об но-
ви тељ ског ду ха.

Са Леп ти ро вом пје смом (1910) об на вља ју се ве дри, оп ти ми стич ки то-
но ви у Шан ти ће вој по е зи ји (ис ти ца ње ле по те жи во та, же ља за зо ром, сун цем, 
љу ба вљу, ра до шћу), ко ји се по том ве зу ју за ху ма ни стич ко-ал тру и стич ки 
став („У ме ни го ри јед на све та ва тра / И мо је ср це све гр ли и љу би…“), и 
огле да ју у пре ва зи ла же њу су ро во сти жи во та уз ди за њем до Ле по те и Бо га 
(Тру ба дур). Та ко ђе, фи гу ре Бо га и Хри ста не об ли ку ју се ви ше као одво је не 
од све та и чо ве ка. На про тив, ин си сти ра се на Хри сто вој љу ба ви пре ма при-
ро ди, ко смо су, чо ве ку (Сви је тла ноћ), али и на не мо ћи Бо га / Хри ста11 у 
од но су на про цес тру ље ња, рас па да ња. Још јед на зна чај на раз ли ка у пред-
ста вља њу на ве де них ли ко ва у од но су на ра ни је пе сме је сте њи хов си ла зак 
ме ђу љу де (Сви је тла ноћ, Си ја чи) и оства ри ва ње не по сред ног так тил ног 
кон так та са при ро дом (Сви је тла ноћ).

Ве ра у Бо га и оп ти ми стич ки став чи та ју се и у пе сми О Бо ре ста ри 
(1911) у ко јој су, по ред то га, ак цен то ва ни још нео п ход ност на ци о нал не уко-
ре ње но сти и об но ви тељ ски дух ко ји из ви ре из род не гру де. Уз хри шћан ство, 
на ци о нал но тло по ста је из но ва ожи вље но упо ри ште и по но во про на ђе на 
ин спи ра ци ја. Пе снич ки су бјект по зи ва при пад ни ке му сли ман ске ве ро и спо-
ве сти да се окре ну пре ма хри шћа ни ма, да „чу ју“ њи хо ве „не во ље и бо ли“. 
Исто вре ме но са сли ком срп ског на ро да као не срећ ног, бед ног и глад ног 
об ли ку је се сли ка ње го ве му жев но сти, бор бе но сти, вред но ће (Бе го ви ма). 
Гло ри фи ка ци ја се о ског про сто ра и се ља ка / рад ни ка и да ље је из у зет но 
сна жно за сту пље на, као и ве ра у до ла зак спа се ња (Си ја чи…). Ху ма ни стич ки 
аспект по ста је све из ра же ни ји, а апо стро фи ра се и ве ра у на че ла је дин ства, 
брат ства и прав де што се и до жи вља ва (уз стра да ње за отаџ би ну) као вла-
сти ти жи вот ни сми сао (Уз хри ди жи во та). 

11 По во дом ове пе сме Јо ван Де лић го во ри о про бле ма тич ној фи гу ри Хри ста: „ко ји је 
за ми шљен као ка кав ан тич ки иде ал ни мла дић или мла ди грч ки бог с ко смич ком хар фом 
на ко јој су ʼзлат не жи це од ко са пла не таʼ“ (Де лић 2008: 209).
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У јед ном бро ју пе са ма пу бли ко ва них 1911. го ди не (и на ци о нал не и не-
на ци о нал не те ма ти ке) Шан тић ис ка зу је пе си ми стич ке то но ве и ис по ља ва 
кри тич ко-па ро диј ски дух. Та ко се у пе сми На жа лу мо ре уоб ли ча ва у про-
стор над ко јим се ја вља за пи та ност лир ског су бјек та над со бом и жи во том 
уз ин тен зи ван осе ћај да „ни шта оста ло ми ни је до ма гле што ме уда ра и 
го ни“, док се у пе сми Отаџ би но, гдје си? ла мен ти ра над отаџ би ном ко ја се 
да је у ста њу од су ства, при че му се ука зу је на инерт ност на ро да. 

Ако је у пе сми На жа лу мо ре ис ко ри шће но за из раз пе си ми стич ких 
рас по ло же ња, у пе сми По здрав (1911) оно се уоб ли ча ва у про стор уте хе:

„Ов дје се гу би мој бол, мо ја ту га.
Са тво јих ва ла, гдје све тли ла ро не,
Слу шам ли ка ко ми ле стро фе зво не,
У ма гли ду ше за треп ти ми ду га“. 

Исте го ди не Шан тић пу бли ку је и две пе сме кри тич ки, тач ни је па ро-
диј ско / иро нич но ин то ни ра не пре ма Бо гу и про сто ру Ра ја. Та ко је рај ско 
под руч је обе ле же но до са дом и по тре бом да се оно на пу сти док Бог спа ва 
(По вра так из Ра ја), или је пак бив ство ва ње у ње му мо гу ће са мо ако се Бог 
под ми ти (Ми смо на по пу та). Уо ча ва се ре ак ти ва ци ја и ре кон тек сту а ли за-
ци ја оно стра ног про сто ра. На су прот не ка да шњем мо де лу ово стра ни свет 
фа во ри зу је се у од но су на оно стра ни: 

… „Сад мо гу и ја
Мир но ци га ру за па ли ти ко ју;
Ви ше ми ми рис ове биљ ке при ја
Но пје сме што их хе ру ви ми по ју“…

У пе сми Ми смо на по пу та Бог се „у сни жа ва ју ћем, ско ро блас фе мич-
ном то ну, из ме шта из ви со ко са крал ног по ља и при ка зу је као не ка кав пе-
дант ни за пи сни чар и бе ле жник људ ских ду го ва, те и пе снич ко ства ра ње 
гу би оре ол уз ви ше них вред но сти и од ре ђу је се као на чин вра ћа ња и ис пла те 
ду го ва ња Оцу“ (каровић 2017: 281). 

Ка да је реч о пе сма ма у ко ји ма је при су тан мо тив смр ти при ме ћу је се 
по нов но ин си сти ра ње на ње ном не ми ло срд ном ка рак те ру. Смрт се пред ста-
вља као она ко ја „кра дом ко ра ча“, те ко ја не ви не жи во те од во ди у свој дом 
(Ма ти, 1911). Осе ћа ње уса мље но сти и гу би так жи вот ног сми сла и ов де су 
уско по ве за ни са смр ћу нај бли жих чла но ва по ро ди це. Же ља за уми ра њем 
(у овој пе сми ра ди ко нач ног сје ди ња ва ња са соп стве ном пре ми ну лом де цом) 
ни је не по зна та Шан ти ће вој по е ти ци, али је сте ди рект но обра ћа ње смр ти и 
ње но при зи ва ње. 

Иа ко се упо ре до с пе си ми стич ким то но ви ма за па жа и про кла мо ва ње 
по е ти ке ви та ли зма, ве дри не, ра до сти, про ле ћа (Хар фи), она не ће на ћи ди-
рект ног од је ка у Шан ти ће вој по е зи ји пу бли ко ва ној не по сред но на кон ове 
по е тич ке пе сме (исти на 1911. го ди не хер це го вач ки пе сник об ја вљу је је дан 
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број пе сма ма љу бав не те ма ти ке – Под вр ба ма, Пред ка пи џи ком, Ме те ор – за 
ко је би се, до не кле, мо жда мо гли ве за ти на ве де ни по е тич ки прин ци пи). 

То ком 1912. го ди не Алек са Шан тић не што ин тен зив ни је пу бли ку је 
пе сме ро до љу би вог и на ци о нал ног ка рак те ра: ин си сти ра се на бор би за 
иде ју на ци о нал не сло бо де чак и на кон смр ти (ду ша пе снич ког су бјек та не-
ће се од ма ра ти ме ђу зве зда ма не го ће оста ти и че ка ти на „злат но ју тро“ 
отаџ би не, Про ла зе да ни), за ла же се за ује ди ње ње Ср ба (Ор луј, клик ћи, ор ле 
бе ли!), про кла му је се од би ја ње да се по клек не пред не да ћа ма (Сто ја ну Но
ва ко ви ћу), а за па жа се и укљу чи ва ње ју на ка из фол клор не тра ди ци је (Ки ри
џи је) по себ но са ци љем ис ти ца ња не ми нов но сти бу ђе ња на от пор (Охрид ско 
ро бље). Ово Шан ти ће во на ци о нал но и ро до љу би во пе сни штво уско је по-
ве за но са по е ти ком ве ре и ак ти ви зма: ак цен ту је се бра ни тељ ска функ ци ја 
по е зи је, а као ње но основ но ис хо ди ште се пре по зна ју не да ће (Бард). С тим 
у ве зи је и ви ђе ње фол клор не по е зи је као оне ко ја чу ва исто ри ју јед ног на-
ро да, ко ја пру жа дух на дах ну ћа и по зи ва на ак ци ју (Ви шњи ће ве пје сме). Уз 
то, Шан тић за др жа ва иро ни чан и кри тич ки од нос пре ма вла сти тој дру штве ној 
ствар но сти: кри ти ку је на ци о нал ни за нос из ре чен у пи јан ству (Мар се ље зе). 

У ана ли зу овог кор пу са тре ба укљу чи ти и три пе сме ста роср би јан ске 
те ма ти ке (При зре не ста ри, Ко сов ка, Пје сма с Вар да ра), пр ви пут об ја вље-
не 1912. го ди не, а ко је ће се го ди ну да на ка сни је на ћи у збир ци На ста рим 
ог њи шти ма. Све до ове го ди не код Шан ти ћа се не на и ла зи на зна чај ни је 
при су ство ко сов ских то по са, те ма, ју на ка ни ти на ин тен зив ни је за ни ма ње 
за срп ску сред ње ве ков ну ба шти ну, од но сно за тра ди ци ју Ста ре Ср би је (ре-
дак из у зе так, ре ци мо, пред ста вља пе сма Охрид ска ви ла, 1905). У ње го вом 
фо ку су пре вас ход но се на ла зио хер це го вач ко-бо сан ски, цр но гор ски и при-
мор ски ло ка ли тет, то по си, исто ри ја, кул ту ра. Све три на ве де не пе сме у 
пот пу но сти се укла па ју у Шан ти ће ву по е ти ку ак ти ви зма, об ја ве кра ја роп-
ства и до ла ска сло бо де (ве за на с мо ти вом зо ре) и про же те су мо ти ви ма 
хри шћан ске и фол клор не тра ди ци је (мо тив вас кр сну ћа, ја вља ње ор ла кр ста-
ша, по бе да као по сле ди ца Бож јег де ло ва ња…). За ни мљи во је да Шан тић у 
њи ма не ин си сти ра то ли ко на са мом чи ну по бе де, тач ни је на по ко ра ва њу 
про тив ни ка, ко ли ко на по врат ку на сво је (ло ка ли тет, ба шти ну, кул ту ру), 
при че му ва жну уло гу има на гла ша ва ње вра ћа ња до сто јан ства (гор до сти), 
а у по след њој од три на ве де не пе сме и ис ти ца ње пле ме ни то сти срп ског 
бор ца (уз ин си сти ра ње на по врат ку ста рим до мо ви ма ка ко би се уоп ште 
мо гли опо ја ти пре ци). 

Уз ак ти ви стич ке и ро до љу би ве те ме за па жа се и од ре ђен број пе са ма 
у ко ји ма се пре по зна ју мо ти ви пу но ће жи во та и сре ће, да кле, ко је, та ко ђе, 
ка рак те ри ше од су ство там них то но ва. У овим пе сма ма пре те же се о ска ат мо-
сфе ра, мо ти ви при ро де, биљ ног и жи во тињ ског све та (По кој) или се пак оне 
ве зу ју с мо ти вом род не гру де (Ср це), од но сно са те мом соп стве не со бе (Мо ја 
со ба). 

За ни мљи во је да се ка те го ри ја бо ли у овом пе ри о ду са гле да ва не што 
дру га чи је не го до та да и у скла ду са афир ма тив ним ста вом: она је уро ђе но 
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свој ство ка рак те ра пе снич ког су бјек та ко је омо гу ћу је не са мо ин спи ра ци ју 
не го и ис пра ван жи вот.

Ка да је реч о пе сма ма там ни јих то но ва на и ла зи се на све га две (Ти, 
Угља ри); у пр вој се су сре ће иден ти фи ка ци ја пе снич ког су бјект с про сто ром 
на пу ште не ку ће, а у дру гој се ја вља за пи та ност над фи гу ром за спа лог Бо га 
(Угља ри12). 

Го ди не 1912. Алек са Шан тић у Са вре ме ни ку об ја вљу је и ци клус пе са-
ма Је се ње ру же ко ји се укла па у та да пре о вла ђу ју ћи пе сни ков по е тич ки 
обра зац (од су ство там них то но ва). Бол и пат ња кон стру и шу се као на че ла 
ко ја омо гу ћа ва ју ис тра ја ва ње пе снич ког су бјек та упр кос све му (Же тва), 
чак и ка да по сто ји свест да је па ће ни штво ње го ва суд би на (Пут ник). Бол се 
уоб ли ча ва и у основ ни по кре тач ки прин цип ка ко лир ског су бјек та (Пут ник) 
та ко и Хри ста (Ми тос). Пат ња се у овом пе ри о ду до во ди у ве зу и с ерот ским 
мо ти ви ма (за ни мљи во је да је пе сма Не мир ис пе ва на из пер спек ти ве жен-
ског лир ског су бјек та). С тим у ве зи мо тив про ле ћа по сма тра се крај ње 
тра ди ци о нал но као до ба зре ња, пу но ће сна ге, на бо ја, док је сен но си не га-
тив ну ко но та ци ју (гу бље ње сна ге, про ла зност, од у ми ра ње). По ред ова два 
го ди шња до бра Шан тић у пе сми Же тва опе ва и мо тив зре лог ле та (на ја вљу-
је по че так кра ја, од у ми ра ња, не ста ја ња). Ве ро ват но је ова ква опо зит на по-
ста вље ност фе но ме на про ле ћа и је се ни узро ко ва ла да Во ји слав Ђу рић при-
дру жи ци клу су Је се ње ру же (у „Са вре ме ни ку“ чи не га са мо че ти ри пе сме) 
и пе сме Не мир, Не ре тва и Зве зде (уз Мој отац и При ја те љу). Од по бро ја них 
пе са ма по себ но се ин те ре сант не чи не две у ко ји ма је ис так нут мо тив ре ке. 
Док је у пе сми „Не ре тва“ дат до жи вљај ре ке то ком да на (ис пу њен деч јом 
гра јом, сун че вом игром, не ми ром реч ног то ка), при че му се она уоб ли ча ва 
у основ но ви та ли стич ко на че ло, у пе сми Зве зде уво ди се ноћ ни до жи вљај 
ре ке, па се са да она пред ста вља не са мо као оно што пру жа мир и уто чи ште 
лир ском су бјек ту не го и као оно из че га цр пи сна гу, што га кре пи. 

Го ди не 1913. Шан тић пу бли ку је пр во из да ње На ста рим ог њи шти ма, 
збир ку ро до љу би ве и на ци о нал не са др жи не, ко ја је по мно го че му ко хе рент-
на по е тич ком мо де лу из 1912. го ди не. У окви ру збир ке кон стру и ше се лик 
осло бо ђе не Ср би је, с ко јим је у уској ве зи мо тив зо ре (Про лог, При зре не 
ста ри, Ко сов ка…): „Зо ра је, да кле, сим бол Шан ти ће вог ро до љу бља и на де 
у бу дућ ност за Ср бе, као осло бо ђе ње од роп ства, али и за брат ско ује ди ње ње 
Ју жних Сло ве на“ (Ла за ре вић Ди Ђа ко мо 2017: 433). У од но су на пре ђа шње 
пе сме у ко ји ма се углав ном по зи ва ло на бој или оча ја ва ло над по зи ци јом 
отаџ би не док се Бож јем ли ку при пи си ва ло са ве зни штво са не при ја те љом, 
са да се у нај ве ћој ме ри сла ве по бу на, зо ра и сло бо да, а ре кон стру и ше се и 
по вра так Бож јег ли ка ме ђу срп ски на род (Ко сов ка…). Зна чај ну уло гу има сим-
бо ли ка све тло сти (чак би се мо гло го во ри ти о при су ству из ве сне по е ти ке 
све тло сти), као и аку стич ки мо мен ти (огла ша ва ње тру ба, зво на, по кли ча, со-
ко ље ња, пе са ма, то по ва…) и ак ти ви стич ко де ло ва ње (ју риш, по бу на, осве та…). 

12 Ви ше о овој пе сми ви ди ненин 2006.
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У збир ци из 1913. го ди не срп ска исто ри ја и кул тур на исто ри ја чи не 
ва жан сег мент на ци о нал ног иден ти те та и уте ме ље ња, при че му ни су рет ке 
ре ми ни сцен ци је на ју на ке и мо ти ве из на род не тра ди ци је и пе сни штва (Про
лог, Мом чи ло, Пра зник, Ју тро на Ко со ву, Гој ко ви ца, По вра так, Мар ко…), 
као и на вер ске спо ме ни ке (Гра ча ни ца, Де ча ни). Шан тић по себ но ин си сти ра 
на ло ка ли те ту (област Ста ре Ср би је13), тач ни је па жљи во би ра она под руч-
ја, гра до ве, уоп ште то по ни ме, ко ји су у срп ском на ци о нал ном пам ће њу кон-
стру и са ни као они ко ји су има ли ва жну уло гу у срп ској исто ри ји. Та ко се 
ре ци мо, Лов ћен ви ди као сим бол бор бе и от по ра ко ји је срп ском на ро ду 
од у век пру жао ве ру у сло бо ду. Уз то, пе ри од сред ње га ве ка је нај че шће тач ка 
вре мен ског ослон ца у про шло сти (сим бол си ле, мо ћи, сло бод не ца ре ви не), 
а са вре ме ни тре ну так срп ско-ал бан ске бор бе по ла зна ин спи ра ци ја (уплив 
оно вре ме них де ша ва ња на ро чи то је уоч љив у пе сми При зре не ста ри…). 

У окви ру пе снич ке књи ге На ста рим ог њи шти ма Шан тић пу бли ку је 
не ко ли ко пе са ма ро до љу би ве те ма ти ке у ко ји ма се ка те го ри ја смр ти на ди-
ла зи стра да њем за рад ви ших ци ље ва – сло бо де отаџ би не (Уз вр хо ве, Пред 
Би то љем, Ба ла да). У овим пе сма ма сли ка ју на ка об ли ку је се не што дру га-
чи је не го у прет ход но ана ли зи ра ним пе сма ма из ове збир ке (где су при ка-
за ни из ван кон тек ста пат њи, му ка и смр ти); у Уз вр хо ве опи су је се стра да ње 
бо ра ца ко ји у по ги би ји за отаџ би ну ви де сми сао жи во та иа ко „сву да та ма 
смр ти блу ди“ и из њи хо вих гру ди „крв кљу ча и ли је“; у Пред Би то љем 
рат ни ци се у те шким му ка ма бо ре за сло бо ду отаџ би не (њи хо ва во ља и 
упор ност пра ће на је ау ди тив ни еле мен ти ма – ри ка ње то по ва, зво ње ње пе-
сме…14); у Ба ла ди да је се сли ка по ги ну лог ју на ка, ко ји у ди ја ло гу с мај ком 
ука зу је не са мо на вред ност по ги би је за сло бо ду отаџ би не не го и на во љу 
да опет и из но ва за њу стра да. 

Сво је вр сни по е тич ки из у зе так из збир ке пред ста вља пе сма По вра так 
у ко јој се опи су је мај чин бол на кон сум ње да јој је син по ги нуо у бор би15 и из 
ко је на кра ју пе сме из о ста је ат мос фе ра три јум фа сло бо де да би се на гла си ло 

13 Ин тер пре та ци ја пој ма Ста ре Ср би је ме ња ла се кроз исто ри ју, а Алек са Шан тић је 
нај ве ро ват ни је ову област по сма трао не што ши ре не го исто ри ча ри, што је, ре кло би се, 
би ла по сле ди ца бор би ко је је срп ска вој ска во ди ла са ал бан ском пре вас ход но 1912. го ди не. 

14 У на ве де ној пе сми Шан тић се слу жи зву ком у функ ци ји про из во ђе ња драм ског 
на бо ја пе снич ке сли ке: та ко се у пр вој стро фи уз сли ку сил них бо ра ца њи хо ва пе сма од ре-
ђу је као она ко ја „са ри је ке зво ни ко од сре бра“, да би се по том, на кра ју дру ге стро фе, 
на кон сли ке њи хо вог стра да ња и зло слут них цр них вра на рат нич ка пе сма огла си ла као 
„то пла мо ли тва“ ко ја „још дрх ти“. Ко нач но, у тре ћој, по след њој стро фи – упо ре до са сли ком 
кр ви ко ја „кљу ча и ши ба из ко ња и љу ди“ и бор ца ко ји „кли че, па да…“ док са су за ма ра до-
сни ца ма на слу ћу је ско ро осло бо ђе ње – огла ша ва се иста пе сма, са мо што њен из вор ви ше 
ни је чо век не го она са да „с ри је ке зво ни“ чи ме се ука зу је на из о ста нак чо ве ка, тач ни је 
људ ског гла са на кра ју пе сме, од но сно до ла зи до про жи ма ња сли ка стра да ња и осло бо ђе ња.

15 По то ња вер зи ја на гла си ће мај чи ну про ме ну до жи вља ја про сто ра и љу ди на кон 
сум ње да јој је син по ги нуо („Она са мо зу ри у го ми лу пу сту, / И ро ђе но се ло по ста де јој 
ту ђе – / Не по зна је ви ше ни ко га“[…]). 
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осе ћа ње гу бит ка. Ако пред ста вља из у зе так у збир ци, ова пе сма (упра во 
због при су ства там них то но ва и те ме гу бит ка у пе сма ма ро до љу би ве и на-
ци о нал не те ма ти ке) ком пле мен тар на је са још не ким пу бли ко ва ним 1913. 
го ди не. Та кве су, ре ци мо, На мр твој стра жи16 (сли ка од мра за пре ми ну лог 
ју на ка на стра жи), По нор (сли ка бра то у би лач ке бор бе), Зга ри ште (сли ка 
по па ље ног се ла и у ње му стра да лих рат ни ка), Отац (сли ка нео ра них њи ва 
због од сут них си но ва), Же те о ци (сли ка же те о ца ко ји си ла зе с не ба). (Пе сме 
Отац и Же те о ци ко ре спон ди ра ју и на са др жин ском пла ну, тач ни је као да 
се на сла ња ју јед на на дру гу: док у пр вој пе сми отац гле да хо ће ли му си но-
ви до ћи „са да ле ких ме ђа“ да ору њи ве, у дру гој мр тви же те о ци си ла зе са 
не ба „с ко са ма на вра ту“.17) У по след ње две пе сме о при су ству ра та мо же се 
са мо им пли цит но го во ри ти, баш као и у пе сми Пе ћи на у ко јој се на и ла зи 
на сли ку смр ти као на до ла зе ћег и пре те ћег дру гог (по се же се за пер со ни фи-
ка ци јом), усме ре ног про тив не ви них и не моћ них. 

У пе сма ма ко је ни су об ја вље не у окви ру збир ке (а штам па не су 1913. 
го ди не) опа жа се и већ по ме ну та те ма смр ти као стра да ња за рад ви шег ци ља. 
Реч је о по е тич кој пе сми По клич у ко јој се „од Го ле ша до Ја дра на“ по зи ва ју 
на ро ди да се збра ти ме у бор би за осло бо ђе ње отаџ би не, и пе сми На оба ли 
Дра ча у ко јој се ис ти че чин све сног (са мо)жр тво ва ња за рад сло бо де.

У ана ли зу кор пу са пе са ма из 1913. го ди не тре ба сва ка ко укљу чи ти и 
че ти ри пе сме ко је је Алек са Шан тић по слао уред ни ку Са вре ме ни ка у ра ну 
је сен те го ди не, од ко јих је јед на пу бли ко ва на го ди ну да на ка сни је (При зрен
ска ноћ), две тек 1918. го ди не (Ва тра, Тр пањ ска ноћ18), док је пе сма За што 
оста ла у ру ко пи су19.

Иа ко на слов При зрен ска ноћ упу ћу је на те мат ску при пад ност ци клу су 
пе са ма са мо ти ви ма из Ста ре Ср би је, са ма пе сма се раз ли ку је од оста лих 
ро до љу би вих и на ци о нал них пе са ма ко је су пу бли ко ва не то ком 1912. и 1913. 
го ди не због пре пле та ро до љу би ве и ерот ске са др жи не. Но ако пре плет ових 
мо ти ва је сте био не ти пи чан за Шан ти ћев по е тич ки мо дел из ово га пе ри о да, 

16 Шан ти ће во пи смо Вла ди ми ру Ћо ро ви ћу из 1913. го ди не све до чи о пр во бит ном 
са др жа ју збир ке На ста рим ог њи шти ма у ко ји је би ла увр ште на и ова пе сма и још не ке 
дру ге ко је су очи глед но ка сни је из о ста вље не (Ста ри уста ша, На оба ли Дра ча).

17 У по след ње вре ме ана ли зу пе сме Же те о ци по ну ди ло је не ко ли ко ње них чи та ла ца. 
Ипак, чи ни ми се да се овај со нет мо же чи та ти и у дру га чи јем кљу чу: пр ви ка трен уво ди 
ат мос фе ру не по жње тог зре лог јеч ма, не у бра них зре лих пло до ва (во ће се опи су је као слат-
ко и „ко крв“ – што је тра ди циј ски на чин до ча ра ва ња ње го ве зре ло сти), па се па у чи на 
уоб ли ча ва у сим бол оно га што је не так ну то, оста вље но, на пу ште но. Дру ги ка трен сли ком 
за пу ште ног и за бо ра вље ног гро бља (об ра слог у ма хо ви ну) упот пу њу је ат мос фе ру из увод-
не стро фе, ко ја се за тим пре но си и у пр ви тер цет сли ком кр сто ва ко ји ши ре ру ке да не ко га 
за гр ле (по сту пак пер со ни фи ка ци је гро бљан ских кр сто ва), чи ме се до дат но на гла ша ва људ-
ска од сут ност, да би се у за вр шном тер це ту оства ри ла сли ка си ла ска мр твих же те о ца у 
се ло уз „удар коб не уре“.

18 Пе сма је ка сни је штам па на под на сло вом Ноћ у Трп њу. Ов де пру же на ана ли за за-
сно ва на је на пе сни ко вом ау то гра фу из 1913. го ди не. 

19 Ру ко пис се чу ва у На ци о нал ној и све у чи ли шној књи жни ци у За гре бу.



опи си ва ње ерот ско га на бо ја де вој ке ни је. Шта ви ше, 1912. го ди не срп ски 
пе сник об ја вљу је пе сму Не мир ко ја као да је вер зи ја пе сме При зрен ска ноћ. 
У пи та њу је исти мо тив де во јач ког ноћ ног ерот ског не ми ра и же ље да се 
по да му шкар цу с том раз ли ком што у ста ри јој пе сми де вој ка за ми шља во-
ље ног мла ди ћа, док у мла ђој гле да вој ни ка. 

Пре плет ро до љу би вих и ерот ских мо ти ва опа жа се и у пе сми Ва тра 
(та ко ђе се мо же ве за ти за Шан ти ће ву по е ти ку из 1912. и 1913. го ди не по 
уло зи све тло сти у фор ми ра њу по ет ске сли ке, ди на мич ним аку стич ким еле-
мен ти ма и ак ти ви стич ком де ло ва њу – што све из о ста је из пе сме При зрен ска 
ноћ). Раз ли ка је пер спек ти ва оно га ко се на ла зи у ерот ском за но су (у Ва три 
мла дић из га ра за де вој ком). С дру ге стра не, иа ко на из глед раз ли чи то по ет-
ски об ли ко ва не и те мат ски уо кви ре не, При зрен ска ноћ и Ва тра има ју од-
ре ђе них ком по зи ци о них слич но сти. Нај пре, у увод ној стро фи до ча ра ва се 
сли ка ре ал ног про сто ра, с тим што се у пр вој пе сми као ње го во глав но 
обе леж је ис ти че мир но ћа, док се у дру гој пе сми ак цен ту је ак тив ност (про-
стор је у пла ме ну). По ред то га, у обе пе сме уну тра шње ста ње лир ског ју-
на ка пред ста вља се у од но су на сли ку да тог про сто ра. У пе сми При зрен ска 
ноћ то се чи ни по ступ ком кон тра ста (не мир и че жња де вој ке док гле да ко-
ња ни ка су прот ста вље ни су усну лом При зре ну), а у пе сми Ва тра по ступ ком 
про јек ци је (за љу бље ни мо мак пре по зна је ру ше ње и ужа ре ност гра да као 
огањ сво је ду ше за дра гом). 

Са свим дру га чи је ат мос фе ре су пе сме Тр пањ ска ноћ и За што?, те се 
за њих мо же ре ћи да при па да ју оној ску пи ни ко ја се нај че шће опи су је као 
„там ни Шан тић“. Шан тић је 1913. го ди не – упо ре до с пе сма ма ин спи ри са ним 
Ста ром Ср би јом и фол клор ном књи жев но шћу – ис пе вао не ко ли ко пе са ма 
у чи јој по за ди ни се осе ћа ат мос фе ра рат них зби ва ња, стра да ња, гу бит ка. 
Упра во не ке од пе са ма из ове ску пи не уно се про ме ну у Шан ти ћев по е тич ки 
си стем: ука зу ју на „де мо ни ју зла“ и на смрт ко ја ода свуд пре ти не ви ном 
чо ве ку.

Опа сно сти и прет ње ко је вре ба ју чо ве ка, на го ве шта ји мрач ног на ла зе 
се и у осно ви со не та Тр пањ ска ноћ: сли ка ма спи ла у об ли ку утва ра из пр ве 
стро фе и глад ног ча га ља ко ји ви че из по след ње стро фе Шан тић уно си ат мо-
сфе ру је зе оства ру ју ћи на тај на чин јед ну вр сту кру жне ком по зи ци је. Уз то, 
Шан тић, као вр сни по зна ва лац со не та, у пот пу но сти је ис по што вао ње го ву 
те мат ску стра ну. Оту да су сли ке со нет ног ок те та не дра ма тич не и обра зо ва не 
на прин ци пу те за – ан ти те за (ти ши на и мир но ћа пеј за жа пр вог ка тре на на-
су прот бар ци ко ја пло ви и три људ ске си лу е те дру гог ка тре на), док со нет ни 
се стет уно си ат мос фе ру дра ма ти ке (нај пре се у пр вом тер це ту ва тром и 
све тло шћу рас плам те ле зу бље раз би ја мир но ћа ноћ ног пеј за жа и от кри ва 
јед на од си лу е та: уоб ли ча ва се у лик де вој ке ко јој ве тар мр си ко су; дру ги 
тер цет вра ћа – али са мо на из глед – ти ши ну и мир но ћу ноћ ног пеј за жа и то 
по ступ ком ва ри ра ња из ве сних сти хо ва из пр ве стро фе; пе сник на овом ме сту 
све сно из бе га ва по сту пак по на вља ња због ин тен ци је да ство ри ат мос фе ру 
са мо при вид но слич ну оној ко ја по сто ји у увод ној стро фи: зло коб ни на го-
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ве шта ји су са да кон кре ти зо ва ни, огла ше ни кроз ви ку ча га ља). Ако су за јед-
нич ке од ли ке пр ве и по след ње стро фе мир но ћа и зло слут на ат мос фе ра, 
он да је ка те го ри ја ти ши не она ко ја их кон тра сти ра. Звук се та ко исто вре-
ме но уоб ли ча ва и у оно што по ве зу је стро фе на окви ру пе сме и у оно што 
их раз два ја. 

Упра во ка те го ри ја зву ка ко ја се опо ни ра ми ру и ти ши ни, и уоб ли ча ва 
у не га тив ни прин цип, у оно што је у уској ве зи са смр ћу или не чим пре те-
ћим је сте оно што спа ја ову пе сму са со не том За што?. 

У пе сми За што реч је о упи та но сти чо ве ка пред не до ку чи вим тај на ма 
по сто ја ња, жи во та и смр ти. За пи та ност над жи вот ним сми слом ни је ви ше 
узро ко ва на осе ћа њем уса мље но сти (гу бит ком бли ских осо ба и не ма њем 
по ро ди це) не го је од раз по и ма ња кон цеп ци је са мог жи во та. Мо ти ви ма сун ца 
и веч но сти, оли че њи ма жи вот ног прин ци па (при сут ним од нај ра ни је Шан-
ти ће ве по е зи је), у овој пе сми су прот ста вље но је рас па да ње као све оп ште 
вла да ју ће на че ло (ин си сти ра ње на не по сто ја њу дру гог жи во та из у зев ово-
зе маљ ског и на ка те го ри ји рас па да ња на ла зи се и у пе сми У ал бум):

„Ја не знам и ва зда пи там: смис о̓ гди је?
Што ће мо ми ов дје и ова пла не та
Што се вр ти с на ма? За што сун це гри је,
Кад је ов дје све му рас па да ње ме та?

Ве ле да си вјеч на, ми ло сти ва, крот ка,
Вјеч но сти. Па до бро! Кад се та ка ја ви,
Што смрт сво ју цр ну па у чи ну отка
И за што је Све га црв го спо дар пра ви?

За што за драм ду ше, кап сун ца, дах цвјет ка,
Пла ћа мо ти гро зном му ком свог свр шет ка?
И ка да је Ми лост ру бин тво је кру не,

Што ће гру би роп ци? Што би пат ња би ла?
Ре ци, што не мре мо ти хо, к о̓ шум кри ла,
К о̓ звук је дан пла ви са ар фи не стру не?...“

Смрт је у овој Шан ти ће вој пе сми по ста вље на у са мо сре ди ште ег зи стен-
ци јал ног по ља пе снич ког су бјек та. Она се ов де не ве зу је за бо лест ни ти се 
до во ди у ве зу с при род ним чи ном иш че зну ћа (по пут ти хог зву ка), већ је 
оли че ње нај стра шни јих му ка (пред ста вље не та ко ђе пре ко зву ка, са мо не-
при јат ног). Смрт ви ше ни је „тре ну так“, „пре вод ни ца“, „сан“... (на про тив, 
жи вот је са да од ре ђен ка те го ри јом тре нут ка) не го ужас пат ње на кон ко је 
сле ди рас па да ње. Мо ме нат аго ни је уми ра ња већ је по ка зан као део Шан ти-
ће вог по е тич ког кон цеп та (по себ но у пе сма ма по све ће ним бра ту Ја ко ву), 
ме ђу тим, пр ви пут се ка те го ри ја рас па да ња по ка зу је као основ ни прин цип 
функ ци о ни са ња све та. Ко нач на сли ка чо ве ко вог кра ја по сред ством ау ди-
тив них сен за ци ја кон тра сти ра се же ље ној, жу ђе ној сли ци иш че зну ћа. 



Со нет За што?, та ко, из раз је уз не ми ре них пе сни ко вих рас по ло же ња 
услед осе ћа ња по ра за пред ка те го ри ја ма про ла зно сти, смр ти, рас па да ња. 
На де, спа са, ма кар кроз ства ра ла штво и осе ћа ње лич ног оства ре ња (Прет
пра знич ко ве че), не ма. Смрт је по след њи до га ђај чо ве ко ве ег зи стен ци је. 
Пе снич ки су бјект ни је ужа снут не стан ком, тач ни је пре ла ском из би ћа у 
не би ће, не го му ком уми ра ња. Смрт је све де на на по ти ру ћу си лу, на ра за ра ње 
са мог сми сла жи во та. 

Пре ма то ме, у пе ри о ду 1902–1913. го ди не у Шан ти ће вој пе снич кој по-
е ти ци од и гра ле су се зна чај не про ме не, прем да у осно ви ни је реч о ра ди-
кал ном рас ки ду с прет ход ним по е тич ким мо де лом (пре мо гло го во ри ти о 
ње го вом пре мо де ло ва њу). Нај и зра зи ти ја про ме на ти ца ла се Шан ти ће вог 
пре у сме ра ва ња фо ку са са лич ног, ин тим ног (по ро дич не те ме и мо ти ви) на 
сфе ру спо ља шњег, дру штве ног, ко лек тив ног. Овај по сту пак до вео је до иде-
а ли за ци је се ла, се ља ка, рад ни ка, те до све из ра зи ти јег при су ства (хри шћан-
ско)ху ма ни стич ких и ал тру и стич ких мо ме на та. С тим у ве зи је и тен ден-
ци ја при бли жа ва ња јед ном ре а ли стич ком кон цеп ту до жи вља ја све та у ко ји 
су се по сте пе но утки ва ли сим бо ли стич ки по ступ ци и сли ке. Уз то, на ци о-
нал но тло по ста је из но ва ожи вље но упо ри ште и по нов но про на ђе на ин спи-
ра ци ја на ро чи то у по е зи ји 1912. и 1913. го ди не (На ста рим ог њи шти ма) у 
ко јој област Ста ре Ср би је и ка те го ри је зву ка и све тло сти до би ја ју с по е тич ког 
ста но ви шта из у зет но зна чај ну уло гу.

Ка да је реч о те ми смр ти ве ли ки хер це го вач ки пе сник у пе ри о ду на кон 
1904. го ди не пре ла зи пут од до жи вља ја смр ти као ти хог иш че зну ћа, пре ко 
ре а ли стич ког по и ма ња смр ти као аго ни је, на кон че га се ре кон стру и ше сли ка 
смр ти као сна, да би се по том смрт пред ста ви ла као рас па да ње и ко нач ни 
крај. Те ма смр ти по себ но се по ка за ла ин те ре сант но уоб ли че на у пе сми У 
ал бум у ко јој се ука зу је на не по сто ја ње дру гог жи во та из у зев ово зе маљ ског 
што је кон цепт сли чан оном ка кав се на ла зи и у Шан ти ће вој пе сми За што? 
(1913) са чу ва ној у ру ко пи су. 

Да кле, увид у по е зи ју Алек се Шан ти ћа у пе ри о ду 1902–1913. го ди не 
по ка зу је ра зно вр сност ње го вог по е тич ког мо де ла и ука зу је на зна чај не про-
ме не ко је су се од и гра ле у по е тич ком си сте му јед ног од нај зна чај ни јих пе-
сни ка срп ске књи жев но сти на пре ла зу два ве ка. 
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POETIC MODELS AND THE TOPIC OF DEATH IN THE POETRY  
OF ALEKSA ŠANTIĆ 1902-1914

S u m m a r y

The paper analyzes the topic of death in the poems in the period from 1902 until 
1913, or more precisely until the First World War, and it indicates the changes in the 
poetic models in Šantić’s poetry of this period. The aim of the research was to examine 
whether and to what extent there was a re-consideration of the poetic model in relation 
to Šantić’s poetics before 1902, as well as to establish his experience of the meaning of 
life and his relationship with death, i.e. the poet’s experience of the most important ex-
istential issues. It has been shown that from 1902 there were changes in the domain of 
Šantić’s poetics (renewal of the activist spirit, directing to the sphere of external, social, 
collective, the idealization of the village, suppression of family topics and motives, lone-
liness as a positive category, turning from the female to the male principle). Since the 
poem “Good Night” (1904), it is noticeable that the personal and intimate had become 
the sources of poetic imagination, although social criticism did not leave Šantić and it 
was modelled somewhat differently (the process of encouraging the other and calling for 
the struggle is absent, while the image of Serbia as enslaved and poor is constructed). 
Also, it is noticed that the absence of freedom of Serbia and the death of his brother Ja-
kov influenced the Herzegovinian poet to somewhat change the rhetoric towards God 
(he shaped him into the figure of the executioner). Since 1907 it can be observed that the 
spirit of Christianity was separated from the institution of the church and tied to nature 
and man and also that the faith in God and the coming of freedom grew stronger. In this 
period, the Christian-humanistic and altruistic moments that now shaped communication 
with God (“My Prayer”, 1908) were increasingly pronounced and they were primarily 
associated with the categories of peasants and workers. There is a tendency of approaching 
one realistic concept of world experience (the most representative is certainly the poem 
“Into the album”), and hence he tried to find the sense of his own existence in the poem 
“The Pre-Holiday Eve” in the context of the given model of the world (by designing a 
creative act). After this poem, Šantić mainly focused on social issues (the status of the 
village was elevated, it represented everyday life of the so-called little man, worker, the 
authentic values   of life were emphasized). Along with the Christian-humanistic spirit, 
the national territory became a revived stronghold and a re-discovered inspiration, es-
pecially in the poetry from 1912 and 1913 (On old hearths) in which the area of   Old 
Serbia and the categories of sound and light received an extremely important role from 
a poetic point of view.

When it comes to the topic of death, the great Herzegovinian poet in the period 
after 1904 walked the path from the experience of death as a silent extinction, through 
the realistic perception of death as agony, after which the image of death as a dream was 
reconstructed, followed by the presentation of death as decay and final end, which accom-
panied the process of its demonization. The topic of death was particularly interesting 
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in the poem “Into the album”, which points to the absence of life other than the earthly 
one, which is a concept similar to the one found in Šantić’s poem “Why?” (1913) preserved 
in the manuscript form.
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