
 

              Алекса Шантић  

                                               ,,Вече на шкољу“ 

 

 

    

        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=Ax4cw5HD7dc          

                        

 Анализа песме; 

Песма је посвећена Иву Ћипику, приморцу. Песма која има мотив мора 

приближава се по социјалној тематици која је чест мотив стваралаштва И. 

Ћипика.  

 

У првој строфи доминатан је мотив мора. Уочавамо асонанцу(стилску фигуру)и 

алитерација. Асонанца је понављање истог вокала унутар реда. Алитерације је 

понављање истих сугласника и сугласничких група у низу.  У песми уочавамо 



опис каменитог острва, смирај дана, хладни поветарац.У описивању острва, 

уочавамо персонификацију; пучина спава, црна хрид трне... помоћу које приказан 

јад становника острва. 

Песник је дочарао сву патњу и тугу у којој живи становништво на острву, а све 

њихове патње су утемељене у вери и  побожности. Верујући народ у очајању има 

само један начин да се обрати небесима, а то је  молитва.  Молитвом траже да им 

се небо смилује  и олакшала бар мало њихове муке. Људи клече и ,,ишту“ од бога 

који је њима изузетно близак(персонификован) али ћути распети бог. Људи су 

очајни, сиромашни, гладни. Над острвом пада мрак, гаси се дан и ништа се не 

може променити.  

 

Структура песме; 

Структура строфе је следећа : петерац + двосложна рима која чини посебан 

стих; трећи стих је шестерац са мушком римом и графички је увучен за један 

слог. Та три стиха чине једну ритмичку целину и са истом таквом 

ритмичком целином, чине строфу.  – Познајући метрику строфа утврдите 

њене ритмичке целине. Ова песма има ритам тихог таласања мора: први 

стих – удар таласа о обалу, други стих – звуци који се чују приликом 

одбијања таласа о камене хриди, трећи стих – интервал између удара једног 

и другог таласа (Д. Живковић) 

 

 

За домаћи задатак!!! 

1. Шта је тема песме? 

2. Којој врсти песама припада песма ,,Вече на шкољу“? 

3. Уочи асонанцу и алитерацију у стиховима. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


