
 

              Алекса Шантић (1868-1924) 

                                               ,,Moја отаџбина“ 

 

                         

        О писцу;                                     

Алекса Шантић је рођен 1868. године у Мостару. Школовао се у Трсту и Љубљани за 

трговца. У његовим песмама испољене су његове емоције, писао је родољубиве, 

социјалне песме. Један је од првих уредника Зоре  покренуте 1896. године. Основао је 

српско певачко друштво  Гусле желећи да пробуди националну свест свога народа. 

Најпознатије песме које је објавио су; Емина(касније претворена у севдалинку), Вече на 

шкољу, Остајте овде, Моја отаџбина, Што те нема, Претпразничко вече  и многе 

друге, објавио је 800 песма. 

На његово стваралаштво нарочито су утицали Војислав Илић, Јован Јовановић Змај и 

немачки романтичарски песник Хајнрих Хајне. За разлику од Дучића и Ракића, 

Шантић је остао веран националним и социјалним темама 19. века. Заједно са Јованом 

Дучићем и Светозаром Ћоровићем уређивао је књижевни часопис „Зора“. Због 

једноставоности, музикалности и сликовитости његових стихова, доживљавали су га 

као народног песника и песника једног града, Мостара, у којем је провео највећи део 

свога живота. За време анексионе кризе 1908. године био је приморан да се склони у 

Италију, а током Првог светског рата често је био сумњичен и хапшен. 

Линк за песму, https://www.youtube.com/watch?v=BpQIa6ceUpw 

Анализа песме; 

Кад прочитате песму уочићете да је песма Моја отаџбина сонет.  Поделите строфе 

на слогове. Уочавамо да се песма састоји  из две строфе од четири стиха(катрен) и 

две строфе од три стиха(терцет).  

На пр. 

https://www.youtube.com/watch?v=BpQIa6ceUpw


Не пла|чем  са|мо || с бо|лом  сво|га ср|ца 

Рад` зем|ље о|ве || у|бо|ге и го|ле; 

Ме|не све ра|не || мо|га ро|да бо|ле, 

И мо|ја ду|ша || с њим па|ти и гр|ца. 

 

Песма је родољубива, песник саосећа са патњом свога народа. Песник 

дочарава своју патњу у првој строфи, његово срце је растрзано колика је 

снага патње и клетве. Проливена крв је и крв песникова. Песник је рањив 

када је у питању патња народа, песник је у болу поистовећен са народом, 

тачније са милионима људи. Патња је заједничка, суза је иста.  Бол и 

патња једног народа нема границе, песникова отаџбина је расута по свету, 

битно је заједништво. Указујес се на значај заједништва, кроз песника 

проговара глас народа. . Он осећа сваку њихову рану, у чему показује висок 

ниво повезаности са народом и његовим недаћама. Због тога је крв која 

капа са душманских руку и његова крв.  

 

За домаћи задатак!!! 

• Након прочитане песме одговори шта је за тебе отаџбина. 

• Које стилске фигуре уочаваш у песми? 

 
 

 


