
Драгомир Брајковић 

Песничка лоза Шантића 

Ретке су и у светској и у нашој књижевности песничке породице. У српској књижевности 
дисконтинуитети су чешћи од континуитета. Па, и тамо где се зачињала песничка породична 
традиција, она није дуго трајала. Изузмемо ли владарске лозе Немањића и Петровића у 
којима су се књижевним послом бавили и владари, и принчеви (већина њих потоњи 
светитељи) само се за још две породице: Илића и Шантића може рећи да су засновале и 
одржале песничку традицију. 

Милутин, Драгутин и Војислав Илић су наклоност према књижевности наследили од оца 
Јована, такође песника. Браћа Шантићи, Алекса, Јефтан и Јаков, такође су песничка 
породица. За разлику од Илића, Јефтан и Јаков су, као песници, остали у сенци дела много 
славнијег им брата Алексе. 
Отац браће Шантића, Ристо, онај којега Алекса слика у предивној балади Предпразничко 
вече стиховима: 

Затим би отац, ведар ко сјај дана, 

узео гусле у жилаве руке, 
и гласно поч’о, уз гањиве звуке 
лијепу пјесму Страхињића Бана” 

није само очева слика већ и инкарнација наше патријархалне прошлости. Ови стихови Алексе 
Шантића, по ономе што се зна, очито нису само лепа песничка слика већ и истинит приказ 
прилика. Наиме, Ристо Шантић, по занимању трговац, био је предан сакупљању народних 
песама. Сакупљао је, како је забележено, епске песме и севдалинке. Дах и дух и једних и 
других препознатљив је у песмама његових синова. Забележено је да је Ристо Шантић имао 
збирку тих песама али се њој, нажалост, замео траг. Нису се, срећом, загубиле песме браће 
Шантића: Алексе, Јефтана и Јакова. Истина, песме последње двојице су све до скора, не само 
широј већ и оној у књижевност упућеној јавности биле непознате. Подсетимо се ко су били 
Јефтан и Јаков. Умрли су млади. Јефтан у 21, а Јаков у 24. години живота. Јефтан је писао 
песме али је више био посвећен приповеткама и новелама. Браћу је рано начела болест и 
обележила је и њихова дела елегијом и меланхолијом. 

Јефтан је живео од 1875. до 1896. Писао је и објављивао још као ученик. Прве радове је 
објавио у “Босанској вили”. И као почетник је добио наклоност читалаца. Болест га је отргла 
од школе. Напустио је седми разред, убрзо ће га болест отргнути и од живота. Забележено је 
да је, упркос томе што је физички болестан, духовно био здрав. Записано је да су његова 
осећања искрена, да их не глуми. Његове речи су искрене, проживљени су му сви редови. 
Песме су му једноставне и простосрдачне, посвећене природи. Како је примећено он природу 
поима пагански и пантеистички. 

Јефтан не пева само боли душе своје већ се обраћа Богу окренут самопроналажењу. “Где сам 
ја?” пита се младо и рањено биће, већ обележено смрћу. Обраћајући се Богу песник каже 
“увијек се окренеш себи нас водећи”. Вођен руком која “по небу пише заповијест” песник 
проналази пут ка себи. И кад казује крупне истине не посеже за великим речима. “Расуте 
снаге и исушене душе” он пева општу тугу кроз лични и интимни доживљај, без реторике и 
фразеологије бола и лажног лиризма. 



Боље се и више Јефтан Шантић нашао у причама и новелама. По неким елементима он је 
претеча Бори Станковићу, Кочићу, па, чак, и Андрићу. Баштиник је традиције приповедања 
Глишића, Лазе Лазаревића, Јанка Веселиновића... Подједнаку пажњу посвећује 
патријархалној и грађанској породици. Нису то оне срећне и складне породице већ оне 
обележене несрећом и у раздешавању. Његова техника приповедања иде ка удвостручавању и 
утростручавању нарације. Ову ће технику до савршенства довести Андрић у Проклетој 
авлији.

Дијалози су му живи, а речник локалан, па, и поред тога, за њега се не може рећи да је 
регионални писац. Његови јунаци жуде срећу којој на путу стоје бројне препреке: социјалне, 
класне, верске. Оне су узрок многих несрећа њихових, падова и понорних путовања. 

У причама је Јефтан Шантић отворио бројна питања и дилеме. Наглашено и искрено 
родољубиво осећање понето из породице има јаке и јасне одјеке у делима браће Шантић. 
Јефтан у својим причама исказује, слично Кочићу, слободарство и антиаустријски став. Низ 
детаља га повезује и са писцима његовим савременицима. Рецимо, тема сеобе. Она ће на 
посебан начин бити обрађена код његовог брата Алексе. Главни јунак Јефтанове приче 
Ћамил, из верских предрасуда убија своју жену православку, сели се, а после окупације 
Босне од стране Аустроугарске, бежи на исток. 

Шантић је сав у родољубљу а на крају приче огласиће се слободарски занос и 
револуционарни кочићевски поклич. Но, неће далеко стићи, нажалост. Озбиљно нагрижен 
болешћу био је већ у загрљају немилосрдне смрти. Ипак, није се предавао. 

Јефтан је умро у Мостару. На вечни починак говорима су га испратили Јован Дучић, који ће 
четири године након Јефтанове смрти у Мостару објавити своју прву песничку књигу, и 
побратим Светозар Ћоровић. Брат Алекса му је спевао песму На одру брата Јефтана и она је 
урезана на његов споменик. Ни судбина Јакова Шантића није ништа ведрија. И он је рано 
начет болешћу, па је прерано отишао са овог света. Рвао се са болешћу, тражио је лека у 
планинским лечилиштима на југу. У алпским тишинама где је ваздух разређен јасније се и 
рескије чују звуци а болније и потресније примају истине. То стиховима зреле туге бележи 
већ нагрижен болешћу Јаков. 

Угрожено тело се бори а душа се не предаје. Она болно бележи трептаје околине. Окружење 
је у песмама Јакова Шантића сликано идилично: поток и језеро блистају, чобани певају, 
веверице се пужу уз дрвеће само је он испуњен тугом и непреболом обележен: 

“Но, гле, и овдје моје срце пати, 
Тишина ову тугу чини широм 
и већи сумор, што ми душу прати” 
пева песник. 

Та туга и тај сумор прожимали су Шантићеве стиховеиуњима отварају броја питања. 
Трагајући за љубављу као прибежиштем, песник се брани од суморних мисли. 

Душевност и добростивост извире из ових песама. “Ах, душа, то је платно сликарево, њу 
вријеме мијења и боје јој дава”, пева млади песник. Судећи по његовим љубавним стиховима 
срце му је било пуно ожиљака а време је по души нанело боје тамних, чак и мрких боја и 
тонова. Но, он није песимистичан и предан до краја. Љубав за којом чезне је само сећање, сан 
и топлина која греје душу и која рађа стихове. Та љубав о којој он пева чиста је и непорочна. 



“Ми смо ко брат и сестра појмили Бога и небо / и разумјели смо љубав!... И ја сам тад 
умријет требо.” пева млади песник. 

Младост је, по природи својој, полетна, сва од снова и нада. Она о којој пева овај песник је 
младост сломљених крила. Али његове песме нису песме очајања већ песме које траже 
смисла. Питањем израженим кроз стих “зашто моје срце свуд осјећа пустош у десетом љету” 
он ступа на стазу која води ка Творцу. Песник се обраћа Спаситељу говорећи “у етру плавом 
наћи ћеш ме опет,/Да ме с нова створиш да ме опет буде”. 

Бити опет, живети снова, трајати и после телесне смрти није само нагон и потреба за 
опстајањем већ проналажење смисла свему ономе што живот чини животом и што мукама 
даје смисла, поручује млади песник. Он ће у песмама које су личне и дубоко проживљене 
рећи и многе опште истине. Тражећи лека телу, Јаков Шантић је боравио на планинама и 
украј мора, тражећи лека души настањивао се у песмама. Оне су биле његово прибежиште, 
обе су пронеле глас о њему и његовом постојању, оне су трајни помен и на њега и на време у 
коме је живео и горео у лепоти и чежњи. 

Крај мора, у Херцег Новом и Малом Лошињу (где се упокојио) настајали су стихови 
смирености па, повремено, и благе резигнације. И пејзаж је у том кругу песама умирен. “Све 
мртво спава у подневном”, каже песник. “И вали су уморни”, пева он. “Море је под звезданим 
небом заспало”. Стиче се утисак да певањем песник припрема мирну луку да у њу, коначно, и 
заувек уплови. И упловио је. Одморила су се млада крила, зауставио се један лет. Галеб је 
клонуо без жеља, без нада, пева песник, Та слика песничка, постала је за Јакова Шантића, 
нажалост, животна стварност. И он је сложио духовна крила. Нису, срећом, његове песме. 
Оне су раскрилиле крила да посведоче једно трајање. Трајања у Слову. 


