
 

              Алекса Шантић  

                                               ,,Претпразничко вече“ 

 

                         

        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. 

        Линк за песму; https://www.youtube.com/watch?v=U3E2VWv1S_o&t=6s

     Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Читанка – Српски језик и 

књижевност за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Издавачка кућа 

„Klett“, Београд 2014. (71-75. стр.)                   

 Анализа песме;  

Ова песма је настала у песниковим позним годинама као продукт самоће, песник 

се присећа прошлих времена када су сви били на окупу у кући. 

Уочавамо неколико мотива у овој песми; мотив усамљености, мотив сећања, 

мотив стваралаштва као утеха и бег од усамљености. 

Уочавамо неколико песничких слика; 

• Песник је усмљен у свом породичном дому 

• Сећа се детињства, родитеља, браће, суседа 



• Дневна соба уочи Божића, предбожићно вече 

• Песме су пробудиле сећања усамљеног песника 

• Песник је сам, а песме су песнику утеха и нова породица 

• Песник у стваралаштву ублажава самоћу и ствара са песмама нову 

врсту породице и више није сам 

 

 

За домаћи задатак!!! 

Прочитај стихове, покушај да анализираш по строфама. Опиши песникова 

осећања. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ми здружујемо душе људи свије'! 

Мртве са живим вежу наше нити: 

И с нама вазда уза те ће бити 

И они које давно трава крије! 

 

Пригрли ова јата благодатна! 

И када једном дође смрти доба, 

Наша ће суза на кам твога гроба 

Канути топло кô кап сунца златна"... 

 

И акорд звони... Све у сјају јачем 

Кандило трепти и собу ми зари... 

Из кута мукло бије сахат стари. 

Ја склапам очи и од среће плачем... 

 

 

 

 

 

 

 



 


