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КО СТА АБРА ШЕ ВИЋ,
ПР ВИ ПРО ЛЕ ТЕР СКИ ПЕ СНИК

СТА НИ ША ВО ЈИ НО ВИЋ

Вре ме по ла ко бри ше оне вред но сти и лич но сти, ко је су у јед ном 
исто риј ском тре нут ку би ле ве о ма зна чај не и по зна те. Ме ђу та квим 
лич но сти ма је и про ле тер ски пе сник Ко ста Абра ше вић. Пoреклом 
из јед не сре ди не, из Охрида, ко ја је еми гра ци јом ка се ве ру пре шла у 
Ша бац, ра но пре ми нуо, не на пу нив ши ни де вет на ест го ди на, усло ви-
ли су и ње гов жи вот и по е зи ју.

За ни мљив је есеј Ду ша на Не дељ ко ви ћа „Ју жно ср би јан ска ти пич ност 
пе сни штва Ко сте Абра ше ви ћа“.1 У ње му је ана ли зи ра ју ћи по е зи ју, 
по себ но ње ну со ци ја ли стич ку са др жи ну твр дио да су ет ноп си хо ло-
шки еле мен ти усло ви ли да сти хо ви Абра ше ви ћа у се би но се „на ро-
чи ти ло кал ни ју жно ср би јан ски ак це нат“. Тај ак це нат се огле да у јед-
ном то плом за ви чај ном ве зи ва њу за род ни крај и „отво ре ност за све 
чо ве чан ство“. Не дељ ко вић је у том кон тек сту ис та као пе сму „Пут у 
за ви чај“. Ту су и пе сме у ко ји ма он че зне и за сре ћом пти ца „По то-
ку“, ко ја је прот ка на за ви чај ним ху ма ни змом и ло кал ном на род ном 
тра ди ци јом. И сла вље ње зе мље и при ро де у пе сми „У зо ру“ пе сник 
за пи су је „искре но и сна жно“:

„Кад зо ра рас те ру је гу сти вео но ћи цр не,
Ка да сун це све тлим пла штом цр ну зе мљу за о гр не,
Ка да сла вуј, из свог лу га, ста не пе сму да из ви ја,
Ка да ла хор ла ко пир ка и са њи во ли шће ни ја,
Кад се ма гла, с вла жне зе мље, по пут не ба го ре ди же,
Ка да па стир ли сној го ри са сви о ним ста дом сти же.
Кад за ми ре ми ри са во цве ће по ља, ли сних го ра,
Кад ва зду хом ми рис пли ва као ва ли бур ног мо ра:
Он да, бра ле, он да устај – хај! ве се ло, чи ло, сме ло.
Раз’гнај сво је мут не ми сли и раз ве дри бор но че ло,
Па про ше тај по љем, шу мом, и по гле дај свуд око ло;
Уз вик ну ћеш: ој, при ро до, та ко те бе не би вол’о!...
... Да до ве ка гле даш, бра ле, на сла да би то ти би ла,
При ро да је див на, кра сна, веч но ће нам би ти ми ла.“

На су прот ве се ле при ро де по ка зу је да је нај не срећ ни је би ће је ди но 
чо век, ства ра лац. То је ти пич но осе ћа ње ко је у пр ви план ста вља рад 

1 Ју жни пре глед, VI, 1931, бр. 5, 217–227.
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и ства ра ње. Ипак у ње го вом пе сни штву се ја вља и дру га „ет ноп си хо-
ло шка од ли ка“, кри тич ност пре ма по сто је ћем по рет ку ства ри. Ово 
раз ви ја пе си ми змом ко ји се огле да у пе сми „Гро бо ви“, јер је жи вот 
јед но ве ли ко гро бље:

„Ра дост је дав но уса ну ло вре ло,
А сре ћи је за вист по ло ми ла кри ло,
А ми ље је опет за ле ђе но ја дом –
Ко зна кад је жи ће, кад је срећ но би ло!
На ста блу жи во та за кр жља ле гра не,
А врт укра ша ва гор ко пе лен цве ће,
Не ма пе сме, сре ће, ра до сти и ми ља,
Ми ну ло је див но људ ско пре ма ле ће...“

Већ по об ја вљи ва њу Абра ше ви ће вих пе са ма Јо ван Скер лић је при ме-
тио овај па ра докс, ка ко по ми ри ти „тај нео гра ни че ни пе си ми зам“ и 
чо ве чан ску љу бав и ху ма ни зам ко ји за го ва ра.

Ис ти чу ћи у Абра ше ви ће вим пе сма ма сна жан за мах, ско ро „ди нар-
ску ви о лент ност“, на при мер у „Зви жди, ве тре“, Ду ша на Не дељ ко ви-
ћа је под се тио да је он исти као пе снич ки за мах Ђу ре Јак ши ћа.2 На 
кра ју је Не дељ ко вић за кљу чио: „...са мо Јак ши ће вим сти лом и је зи-
ком мо гао је Абра ше вић де ве де се тих го ди на про шлог ве ка из ра зи ти 
ви о лент ни ак це нат сво га кра ја ко ји се пси хо ло шки из ду би не ње го-
вог ка рак те ра на ме тао и са мом ње го вом пе сни штву...“ То су глав-
не од ли ке ње го ве по е зи је у ко ји ма је до ми нант на „... не жност пре ма 
ро ђе ној гру ди, моћ на же ља за што ши рим ви ди ци ма и осе ћа њи ма, 
ду бо ки култ пре ма ра ду и ра де ни ку, кри тич ко др жа ње пре ма жи во ту 
и ње го вим ви шим ус пе си ма, и нај зад ју жњач ка чул ност...“  

ПО РЕ КЛО

Ње гов отац је На ум Хри стић ро дом у Охри ду, охрид ски ба ка лин, же-
нио се два пу та. Са пр вом же ном ни је имао де це, а кад је она умр ла 
по но во се оже нио, имао је че тре сет го ди на, у про ле ће 1869. го ди не 
са мла дом Со ти ром, ћер ком На у ма Точ ка. Ра ди тр го ви не, на ба вља-
ња ро бе, че сто је пу то вао у Ел ба сан, ку по вао зеј тин и дру го, па је ту 
ро бу по сле про да вао у Охри ду. Због пе га вог ли ца ни ко их и ни је знао 
као Хри сти ће, већ по на дим ку Абра ши, Абра шев ци.

Мај ка је би ла из по ро ди це Гр ка, ко ји је имао још шест кће ри. Ка ко 
је Со ти ра би ла енер гич на и жељ на шко ло ва ња, њен отац тр го вац и 
ба ка лин омо гу ћио јој је да учи грч ку шко лу у Би то љу, где је про ве ла 
не ко ли ко го ди на. 

Пр во де те им се ро ди ло 1870. Ри ста, за њим Кле мент и он да 29. ма ја 
1879. го ди не Ко ста и на кра ју 1884. Афро ди та.
За раз ли ку од по мир љи ве и скром не мај ке, отац је по вре ме но ис-
по ља вао на пра си тост и гру бост пре ма же ни и де ци, ко ја је би ла по-
сле ди ца си ро ма штва и стал не бор ба за пре жи вља ва њем. Она је ово 
под но си ла сто ич ки, али би, ка да је оста ја ла са ма, док је муж бо ра вио 

2 „Ђу ра Јак шић и ју жно ср би јан ска на род на лир ска пе сма“, Ле то пис Ма ти це 
срп ске, 1929, књ. 319, св. 3 (март), 353–356.
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у рад њи, се де ла по ред про зо ра, гле да ла је зе ро и пла ка ла. Жи вот им 
је био углав ном јед но ли чан. Отац у рад њи, а мај ка у ку ћи за руч ком 
или на је зе ру, где је пра ла ру бље. Ово је ре ме ти ло са мо до ла зак на 
свет де це. Пре ма по ро дич ном пре да њу, отац је био рав но ду шан пре-
ма ро ђе њу Ко сте, сма трао је то као јед ну оба ве зу ви ше, јед на уста 
ко ја тре ба на хра ни ти ви ше. 

ДЕ ТИЊ СТВО

Ра стао је у окру же њу сво јих вр шња ка до 1885. го ди не, ка да је по шао 
у пр ви раз ред грч ке основ не шко ле у Охри ду.

Жи вот по ро ди це је био све те жи, а при хо ди од ба кал ске рад ње ве о ма 
ма ли. Ка да је Ко ста за вр шио дру ги раз ред, ње гов отац је по чео да ра-
ди не у мор ни је, али ре зул та та ни је би ло. Си ро ма шна сре ди на и ма ли 
при хо ди на те ра ли су оца да по ста не пе чал бар и оти сне се од род не 
гру де и кре не у „да лек“ свет. 1887. го ди не од лу чио је да про ме ни жи-
вот и по ђе на се вер у Ср би ју. Услед та квих не при ли ка оче ве две се-
стре и два бра та већ су би ли пре шли у Ср би ју и на се ли ли се у Ша бац, 
где је би ла већ број на ко ло ни ја на се ље ни ка са ју га, ка кве су би ле и у 
Бе о гра ду и Кра гу јев цу. Они су би ли ка фе џи је, ба ка ли, зи да ри и дун-
ђе ри. Та мо су и ње го ви ро ђа ци отво ри ли ка фа ну и отац се обра тио 
њи ма за по моћ. Они су га по зва ли да до ђе и он је 1887. го ди не, про-
дао ду ћан и оста вив ши по ро ди цу у Охри ду пре шао у Ша бац. По сле 
го ди ну да на, Ко ста је за вр шио тре ћи раз ред, у ле то 1888, ка да се отац 
сна шао у Шап цу по звао је и по ро ди цу. Пу то ва ли су као што се увек 
на се вер пу то ва ло, те гоб но, на ко њи ма у ка ра ва ну. По ред ко ња на то-
ва ре них ро бом, пе ша чи ли су ки ри џи је, а на јед ном ја ха ла је Со ти ра 
са ћер ком Афро ди том, на дру гом Ри ста а на тре ћем за јед но Кли ме и 
Ко ста. Оку пље на по ро ди ца у Шап цу је при о ну ла на по сао. Уз по моћ 
род би не отво ри ли су ка фа ну у ко ју су до ла зи ли ма хом над ни ча ри, 
си ро ти ња и зе мља ци из ју жних кра је ва. Сви су ра ди ли у ка фа ни и у 
по чет ку им је би ло до бро. Ту се по ро ди ца уве ћа ла за још два си на, 
али су они убр зо умр ли. 

По до ла ску у Ша бац Ко ста је по но во по шао у пр ви раз ред основ не 
шко ле. О ње го вом упи су у ша бач ку основ ну шко лу оста ла је за бе ле-
жа на анег до та.

Ка ко су му и отац и мај ка би ли за у зе ти по слом у ка фа ни Ко ста је 
оти шао сам у шко лу. Час је већ био по чео, а ђа ци су се де ли у клу па-
ма. Ушао је сло бод но и при шао ка те дри за ко јом је се де ла учи те љи-
ца. Она га је упи та ла:

– Шта ћеш ти, ма ли, ов де? 
– До шао сам да се упи шем.

Учи те љи ца је би ла из не на ђе на, али га је упи та ла:

– Ко ли ко имаш го ди на?
– Де вет.
– Ода кле си?
– Из Охри да.
– Ка ко се зо веш?
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– Ко ста.
– А пре зи ме?
– !?
– Име ти је Ко ста, а ка ко ти је пре зи ме – по но во га упи та учи те љи ца 
и по ми ло ва га по гла ви да би га осло бо ди ла.
– !?
– Ка ко се зо ве твој отац?
– На ум.
– А ка ко га још зо ву?
– На ум Абраш.
– Абраш?
– Је сте, Абраш, ја сам од Абра шев ци!
– Зна чи – ре че као за се бе учи те љи ца – Ко ста Абра ше вић.

  
УЧЕ НИК ГИМ НА ЗИ ЈЕ

Био је до бар ђак и основ ну шко лу је за вр шио 1892. го ди не ка да се 
упи сао у гим на зи ју. На жа лост, 1893. го ди не умро је отац На ум, и 
бри гу о по ро ди ци је пре у зео брат Кли мент.

Пр ву пе сму је на пи сао у три на е стој го ди ни 1892. То је пе сма „Пут у 
за ви чај“. Из ње се ви ди ко ли ко му је не до ста јао Охрид, оба ле је зе ра, 
во да. Пу то вао је у ма шти. Иако не раз ви је не уобра зи ље сли ка је ипак 
упе ча тљи ва:

 „Пло ви, пло ви, мо ја ла ђо,
 На пред, бр же, хај!
Пло ви, пло ви, са мо пра во –
 У мој за ви чај!

О, не бој се стра шне бу ре
 Ни ва ло ва бес,
Ни ху ја ња сил ног ве тра,
 Ни гро мо ва трес!

Пре ко мо ра ши ро ко га
 Треп ти је дри лом,
Се ци во ду, пра во пло ви
 За ви ча ју мом.

На пред са мо, мо ја ла ђо,
 Се ци, ло ми вал –
Ено и сам сво ме хи та
 За ви ча ју ждрал!

Хај де, хај де, мо ја ла ђо,
 Ниг де ми не стај,
Јер одав но ни сам вид’о
 Ми ли за ви чај.

Пло ви, пло ви, мо ја ла ђо,
 Пло ви бр же хај!
Од не си ме пра во у мој
 Ми ли за ви чај!“ 
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Сле де ће 1893. го ди не, то је дру га по ре ду, на пи сао је пе сму „Јад на 
мо ма“, ко ја у рит му има еле мен те лир ске на род не пе сме из охрид-
ског кра ја:

„Хуч на ре ка стру ји, жу ри,
 Ско ка ла га на.
Крај ње се ди мо ма – че ка
 Сво га дра га на.

Јед ног да на: у бој тре ба – 
 Вој но по ла зи;
Одав но је ка ко оде
 Још не до ла зи.

Јо ште сун це ни је за шло,
 Бе ше за ра на,
До ле те ше бли зу мо ме
 До два га вра на.“

Већ та да, као уче ник гим на зи је, без у спе шно је по ку ша вао да по ста не 
са рад ник де чи јег ли ста Го луб, ко ји је из ла зио у Сом бо ру под уред ни-
штвом Јо ва на Бла го је ви ћа. 

У овом ли сту по чет нич ке ра до ве, не кад пр ве, об ја ви ли су Во ји слав 
Илић, Ра до је До ма но вић,3 Бра ни слав Ну шић, Све то зар Ћо ро вић, 
Алек са Шан тић, Бо ра Стан ко вић (под ши фром „Бор ко“),4 Ми лош 
Цр њан ски и др.5

У ли сту не ма Абра ше ви ће вих пе са ма, али у ру бри ци „Го лу бов пи-
смо но ша“ има не ко ли ко од го во ра на ње го ве по шиљ ке. Све те мно-
го број не по шиљ ке има ле су за циљ да ви ди об ја вљен не ки свој рад, а 
пот пи са не су или са ње го вим име ном, Ко ста Абра ше вић, Кос. Абра-
ше вић, К-а А-ић, или раз ли чи тим псе у до ни ми ма: „Ма ке до нац“, „Зе-
ћа нин“, „Љуб. Ко стић“, „Лен ка М. Ко стић“, „Ан та Ко стић“, а је дан са 
по след њим „Ан та Ко стић“, је пре вод са грч ког, и об ја вљен је 1894. 
го ди не (са грч ког је пре вео и пе сму „Под про зо ром“). Ми смо на ње-
го ва пи сма (по шиљ ке) на шли сле де ће од го во ре: 

„Кос. Абра ше ви ћу у Ш. Ови ра чун ски за да ци ни су до ста раз го вет ни, 
те се с то га не мо гу упо тре би ти.“ (1893, бр. 9, 1. мај, 144)

„Ко ста Абра ше вић у Ш. Пр во и пр во: ва ља леп ше и уред ни је пи са ти; 
а дру го: је зик је на скроз рђав, та ко, да би се све мо ра ло са свим пре-
ра ди ти.“ (1893, бр. 14, 15. ју ли, 224)

„Ма ке до нац“ у Шап цу. Без и ме не ства ри иду од мах у кош; а ове ства-
ри и ина че ни су за јав ност.“ (1893, бр. 20, 15. ок то бар, 320)

„К-а А-ић у Шап цу. Без и ме не ства ри не при ма ју се; а и ина че ова кве 
пе сме ни су за Го луб.“ (Исто)

3 С. Во ји но вић, „Пр ви штам па ни рад Ра до ја До ма но ви ћа“, При ло зи за књи жев-
ност, језик, исто ри ју и фол клор, 1979 (шт. 1982), књ. XLV, св. 1–4, 129–131.

4 Dra go ljub Vlat ko vić, „Dva ne po zna ta pi sma i dve pe sme Bo re Stan ko vi ća“, Knji-
žev ne no vi ne, VI II, 1957, br. 40 (1. maj), 2.

5 Го луб. Спо мен-број 1879–1913. Уре дио Ми ро слав Јо сић Ви шњић. Сом бор, 
1977, 110 стр.
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„Зе ћа нин у Шап цу. Као што сте мо гли већ ви ше пу та чи та ти без и ме не 
ства ри иду и не про чи та не у кор пу, та ко се и овој зби ло.“ (1893, бр. 
21, 1. но вем бар, 336)

„Љуб. Ко стић у Ш. Ни је за јав ност.“ (Исто)

„Ан та Ко стић у Ш. Ни је за Го луб.“ (Исто)

„Ан та Ко стић у Шап цу. При по вет ка је до бра – у сво је вре ме ће мо је 
и до не ти. Оно дру го је ба сна, а то је из Го лу ба ис кљу че но.“ (1893, бр. 
22, 15. но вем бар, 352)

„Клим. Н. Хри стић. Не се ћа мо се, да смо до би ли ка кав ру ко пис од 
Ан те Ко сти ћа, јер ина че од та ко ду гог вре ме на мо ра ли би смо ма шта 
од го во ри ти. Би ће да кле, да су та пи сма где год на по шти за ба че на.“ 
(1894, бр. 4, 15. фе бру ар, 64)

„Ан та Ко стић, Ми ло срд на Је ле на. Пре вод с грч ког.“ (1984, бр. 21, 1. 
но вем бар, 326)

„К. Абра ше вић у ? До бро је.“ (1894, бр. 23, 1. де цем бар, 368)

„Ко ста Абра ше вић у Шап цу. До бро је – до не ће мо, али ва ља да ма ло 
по че ка, јер та квих ства ри има мо мно го.“ (1895, бр. 2, 15. ја ну ар, 32)

„Лен ка М. Ко сти ће ва у Шап цу. До бро је те ће мо у сво је вре ме упо-
тре би ти; са мо ва ља још леп ше пи са ти, а што је за цр та ње цр та ти.“ 
(1895, бр. 8, 15. април, 128)

„Клим. Н. Хри стић Ш., Пе са ма има мо пу не то ва ре па мо ра ју ду го 
че ка ти, а ко за то не ма стр пље ња, не ка нам и не ша ље.“ (1895, бр. 18, 
15. сеп тем бар, 288)

Из ово га до пи си ва ња ви ди се да је био не стр пљив, а об ја вљен је са мо 
је дан пре вод са грч ког је зи ка под псе у до ни мом „Ан та Ко стић“.

И не ки ње го ви дру го ви из Шап ца ја вља ли су се у Го лу бу. На при мер 
Дра го мир Е. Стол по вић.

Ко ли ко је по зна то у ве зу са со ци ја ли стич ким спи си ма до вео га је 
брат Ри ста, „не где 1893. или 1894. го ди не“. Оста ло је за бе ле же но да 
је, у то вре ме, као гим на зи ста мно го чи тао. Ов де ви ди мо и ђач ке ли-
сто ве. Све што би му до шло под ру ку. 

По е зи ју је во лео и че сто је под ути ца јем не ке ин спи ра ци је на са мом 
ча су, у гим на зи ји, пи сао пе сме. Са чу ва на је анег до та ка ко му је јед-
ном про фе сор ви де ћи га да не пра ти на ста ву већ не што пи ше, од у зео 
пе сму.

– Шта је ово? За што не слу шаш пре да ва ње?

И ка ко му Ко ста ни шта ни је од го во рио, про ду жио је:

– До бро, се ди, ви де ће мо.

Иако је пе сма би ла по ли тич ке при ро де про фе сор ни је пред у зео ни-
шта. Са мо је пе сму ста вио у џеп.

На про сла ви Све тог Са ве 1894. го ди не од ре ци то вао је јед ну, не зна мо 
ко га ауто ра, за сред њо школ це, и за ре ци та ци ју до био апла уз.

Ту у гим на зи ји ис пе вао је и пр ве љу бав не пе сме („Дра гој“, „На што“, 
„Под про зо ром“...), ко је је доц ни је спа лио. У пе сми „Мла дост“ има 
сти хо ва:
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„Док мла дост буј на тра је,
Нек се пе ва,
Не ка мла де гру ди вре ло
Ми ље за гре ва.“   

Пе сме љу бав не са др жи не су ипак ве о ма рет ке, раз и гра ни стих за ме-
ни ли су они ми са о ни, ду го га сти ха, у ко ји ма пе ва о смр ти, со ци јал ној 
не прав ди:

„Па кад нај зад стиг не и то циљ но до ба,
Ка да дух не на нас дах лед но га гро ба,
За гр ље ни ду шо, ова ко ко са да,
На мр твач ком од ру ле жа ће мо та да.“

Сле ди ле су пе сме „Из гу бље не на де“, „Гро бо ви“ и дру ге. Пе си ми зам 
и лич ни тон, ко ји Ми ло рад Нај да но вић, ве зу је и за ње го ву бо лест – 
гру до бо љу, био све стан да му се жи вот га си, из би ја из ње го вих пе са-
ма. Иде је Све то за ра Мар ко ви ћа су му би ле бли ске, ско ро лич не. 

Ово при хва та ње со ци ја листичких иде ја, би ло је спон та но и ис тра-
жи ва чи ње го вог де ла на ла зе их у пе сни ко вој би о гра фи ји. Ње го ви су 
по бе гли из Охри да, где је још увек ис тра ја вао фе у дал ни сред њи век 
и „нај цр ње на ци о нал но роп ство“ а на се ли ли се у Ср би ји по след њих 
Обре но ви ћа, где је вла да ла по ли циј ска сте га и са мо вла шће. Две раз-
ли чи те упра ве, али обе на „гр ба чи“ рад ног чо ве ка, где си ро ма шни 
и по тла че ни, они ши ром све та и у Ср би ји, са ња ју брат ство, „свет је 
на ша отаџ би на“ и со ци јал ну прав ду. 

И Ша бац је био по го дан за та кве ми сли. У ње га су при сти за ли и до-
се ље ни ци, не ка да пе чал ба ри, и из ју жних кра је ва. До но си ли су свој 
жал за ста рим кра јем. Же ле ли се би и сво јој по ро ди це не што бо ље. 
Ра ди ли да но ноћ но и ис трај но. Са ња ли не ко бо ље вре ме. А и крај 19. 
ве ка је био про жет тим иде ја ма. 

Због то га су у Шап цу че сто ор га ни зо ва не „Ста ро ср би јан ске ве че ри“. 
Јед но су, 2. ју на 1896. го ди не, ор га ни зо ва ли уче ни ци Све то сав ске 
шко ле из Бе о гра да. До пу то ва ли су бро дом „Ма чва“ са сво јим упра-
ви те љем Јо ва ном Ми о дра го ви ћем и учи те љем и при по ве да чем За ри-
јем Р. По по ви ћем. Кон церт су при ре ди ли у го сти о ни ци „Ка си не“, а 
отво рен је хим ном Све том Са ви, по сле ко је је Јо ван Ми о дра го вић го-
во рио о зна ча ју Све то сав ске шко ле и пи том ци ма из ју жних кра је ва, 
ко јих је, као у Шап цу и у овој шко ли, би ло при лич но. Он да су уче ни-
ци ре ци то ва ли и пе ва ли пе сме, ко је је „спре мио“ За ри ја Р. По по вић.6

Као уче ни ка тре ћег раз ре да гим на зи је на ла зи мо Ко сту Абра ше ви-
ћа ме ђу прет плат ни ци ма из Шап ца на књи гу пи сца Т. Д., „Фја кас“, 
ко ме ди ја у два чи на, ко ју је са грч ког је зи ка пре вео Гли го ри је Ха џи-
-Та шко вић (Во ден, Грч ка Ма ке до ни ја, 1875 – Бе о град, 1942), уче ник 
ше стог раз ре да ша бач ке гим на зи је.7

6 Mar zial, „Ста ро ср би јан ско ве че у Шап цу“, Ве чер ње но во сти, IV, 1896, бр. 154 
(4. ју ни), 2–3; бр. 155 (5. ју ни), 2–3; бр. 156 (6. ју ни), 3.

7 Ша бац, Ли бе рал на штам па ри ја, 1894, 58 стр.
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Ме ђу прет плат ни ци ма из Шап ца би ли су уче ни ци од пр вог до осмог 
раз ре да гим на зи је:

Из тре ћег раз ре да, по ред Ко сте Абра ше ви ћа, би ли су прет пла ће ни: 
Зор ка П. Ба ји ће ва, Р. Еле зо вић, М. Ба јић, Ир. Ни ко лић, В. Куп ка, 
Мих. Ва си ље вић, Т. Та шко вић и Мил. Ђор ђе вић.

У по го во ру („Епи лог“) уз овај пре вод Гли го ри је Ха џи-Та шко вић је 
на пи сао: 

„О лањ ским фе ри ја ма, ко је сам про вео у ме сту свог ро ђе ња Во де ну 
(Ма ће до ни ја), по ред дру гих ма њих ра до ва, пре вео сам и ову ко ме ди ју.
Пре во де ћи је, ни сам ни ми слио да је штам пам (бар са да не), не го сам 
с јед не стра не хтео да се ве жбам у то ме, а с дру ге да ми нео сет ни је 
про ти чу ду ги лет њи да ни, ко ји су про сто не сно сни услед ја ке вру ћи-
не, ко ја та мо на ју гу вла да.

Вра тив се од ку ће ку ћи, ја сам про чи тао свој пре вод, пред не ко ли ци-
ном сво јих дру го ва, ко ји ма се до па де, те ме ста до ше на го ва ра ти да га 
штам пам, ве ле ћи да би био од по у ке и ко ри сти на пр вом ме сту на ма, 
школ ској омла ди ни. То ме по бу ди, те ја по дне сем пре вод сво ме по-
што ва ном про фе со ру го спо ди ну Вл.[адимиру] М. Јо ва но ви ћу, оми-
ље ном нам пе сни ку, мо ле ћи га за ње гов суд. Го спо дин Вла да по вољ но 
се из ра зи, та ко да ме је ње гов суд и охра брио да пре вод дам у штам пу. 
С то га сма трам за сво ју нај све ти ју ду жност, да на овом ме сту да дем 
из ра за ве ли кој за хвал но сти сво јем по што ва ном про фе со ру и оми ље-
ном ми пе сни ку.“ 

Овај по го вор ука зу је и на мо гу ће ути ца је на Ко сту Абра ше ви ћа пе-
сни ка Вла ди ми ра М. Јо ва но вића (1859–1899), та да про фе со ра у ви-
шим гим на зиј ским раз ре ди ма, али у то вре ме вр ло по пу ла рним. 
Ње го ва по е зи ја је за ни мљи ва и ре а ли стич ког прав ца, раз го вор на и 
до ку мен тар на, што је и јед на од од ли ка по е зи је Ко сте Абра ше ви ћа. 
И Вла ди мир Јо ва но вић има по ред ро до љу би вих, љу бав них и де чи-
јих пе са ма и оних со ци јал них, по све ће них ра ди ци ма. Ка да је у фе-
бру а ру 1895. го ди не „Ша бач ко рад нич ко дру штво за уза јам ну по моћ 
у бо ле сти и смр ти“ при ре ди ло 5. фе бру а ра 1895. го ди не бе се ду са 
игран ком, уче ник Ми ло рад М. Де ди нац је ре ци то вао ње го ву пе сму 
„Бо ле сни ста рац“.8

Шта би би ло пре суд ни је, не го ути цај ово га пе сни ка, ко ји је у то вре-
ме био је дан од нај по пу лар ни јих, чи је су пе сме из во ђе не, ре ци то ва не
јав но на мно гим при ред ба ма оно га вре ме на. Био је са рад ник свих нај-
зна чај ни јих на ших ча со пи са од 1878. до пре ра не и тра гич не смр ти 
1899. го ди не.9

За гим на зиј ске да не Ко сте Абра ше ви ћа ве о ма је зна чај на ђач ка дру-
жи на „По у ка“, у ко ју је сту пио по до ла ску у гим на зи ју 1892. го ди не, 
а чи ји су нај ве ћи до при нос у то вре ме да ла два про фе со ра Вла ди мир 
М. Јо ва но вић и Ми ле Па вло вић. Кра јем ав гу ста он се упи сао у ше сти 
раз ред, а про фе сор и над зор ник дру жи не „По у ка“ био је Ми ле Па-
вло вић. Иако је по себ но во лео ово га про фе со ра, због бо ле сти „сла бо

8 Ли бе рал, 1895, бр. 10 (2. фе бру ар), 3.

9 Ву ко са ва Опа чић-Ле кић, „Вла ди мир М. Јо ва но вић“, Го ди шњак исто риј ског ар-
хи ва у Шап цу. Ша бац, 1984, 101–136.
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се ви ђао ме ђу чи та о ци ма и под но си о ци ма ра до ва на са стан ци ма По-
у ке“, ма да је већ био по знат као аутор пи са них ча со пи са „Оми ров 
ве нац“ и „Гр бо ња“.10

ПО СЛЕД ЊИ ДА НИ

Пе сник је од на по ра (чи тао је мно го и до ста пи сао) по чео осе ћа ти 
за мор. За кљу ча вао би се у сво ју со бу и гла сно го во рио. Мај ка се у по-
чет ку пла ши ла, да ни је по лу део. Го во рио је че сто у тран су. И мај ка
га је че сто вра ћа ла у ствар ност, ку ца њем на вра ти ма ње го ве со бе. 
Та да би Абра ше вић отрг нут од ду бо ких ми сли отва рао вра та и бла го 
из го ва рао:

– Иди, иди мај ко, ле ћи ћу, знам, ти си умор на и хо ћеш да спа ваш.

Ују тру би га бу ди ла да не за ка сни у шко лу.

Вре ме је, по ред уче ња, про во дио у шет ња ма са при ја те љи ма или је 
од ла зио у бра то вље ву ка фа ну и та мо раз го ва рао са по зна ни ци ма. 
Био је не жног здра вља и брат му ни је до зво ља вао да ра ди. У ка фа-
ни је по сма трао по се ти о це, че сто си ро ти њу, бес кућ ни ке, над ни ча ре, 
по не кад со ци ја ли стич ке ак ти ви сте и пи сао сти хо ве, ми са о не и те-
шке, згу сну те и пу не кри ти ке со ци јал не не прав де. Ка ко је у Бе о гра ду 
био осно ван со ци ја ли стич ки кру жок, но сио се ми шљу да је дан та кав 
осну је у Шап цу. Убр зо јед на гру па гим на зи ја ла ца по че ла је да се са-
ста је у Ко сти ној со би, у ни ској си ро тињ ској ку ћи ци на пе ри фе ри ји 
Шап ца, и „ту ду го и жи во са мла да лач ким жа ром рас пра вља ла, кри-
ти ко ва ла, про су ђи ва ла...“11 Ре ши ли су да из да ју два ру ко пи сна ли ста: 
„Оми ров ве нац“ књи жев ни, и је дан са ти рич ни „Гр бо њу“. Њи хо ви ли-
сто ви, пре пи си ва ни у два до три при мер ка, чи та ли су се, а и кру жок у 
Ко сти ном ста ну се ши рио. У по чет ку је би ла ма ла гру па, по ред бра та 
Ри сте и ђа ка до ла зи ли су и над ни ча ри и за на тли је (је дан ло кал ни 
но ви нар и је дан „клон фер“), са ко ји ма је по ку ша вао да осну ју ди ле-
тант ска дру штва, по мо ћу ко јих би се по ма га ло ор га ни зо ва ње и про-
све ћи ва ње рад ни ка. 

У јед ном од бро је ва Гр бо ње об ја вио је пе сму у ко јој је исме јао про тив-
ни ке фе ми ни зма: То је За пис бр. 26 у књи зи „Пе сме“ (1903):

„Про фе сор је је дан до ка зив’о,
Го во ре ћи про тив жен ског пра ва –
Да жен ски ње има лак ши мо зак.
Нег’ што има чо ве ко ва гла ва..
Ка да умре тај про фе сор вај ни,
Рас по ре на та да би му гла ва:
Од жен ског му лак ши мо зак бе ше
С тог и бе ше про тив жен ских пра ва.“

Са стан ци су би ли ре дов ни, у од ре ђен дан. То је за Ко сту био пре ве-
ли ки на пор. У пе том раз ре ду, у зи му 1897. го ди не био је, на све ча-
но сти ко ју је ор га ни зо ва ла омла ди на, од ре ђен за ре ци та то ра. Оста ло 

10 Мла ден Ст. Ђу ри чић, Зви жди ве тре. Ша бац, 1964, 50.

11 Мо ма По по вић, Ко ста Абра ше вић. Ње гов жи вот, рад и иде је. Бе о град, 1940, 
44.



СТАНИША ВОЈИНОВИЋ

198

је за бе ле же но: „Ка да је за вла да ла ти ши на от по чео је да ре ци ту је, ла-
ко, теч но, са та на ном осе ћај но шћу. Из раз ли ца, по кре ти ру ку и те ла, 
глас пун осе ћа ња и му зи ке, да ва ли су пе сми дах и крв...“ По сле про-
гра ма, му зи ке и пи ћа раз бо лео се. 

Ме ђу ње го вим про фе со ри ма зна чај но ме сто је за у зи мао и ње гов 
про фе сор Ми ло рад-Ми ле Па вло вић–Кр па (1865–1957), ко ји је био 
до Ивањ дан ског атен та та 1899. го ди не, ка да је оп ту жен, због пи са ња 
чла на ка у ли сти Од јек и про вео у по жа ре вач ком за тво ру 13 ме се ци. 
Ово је пр ви ис та као Мла ден Ст. Ђу ри чић, ко ји је код ње га ви део и љу-
бав не пе сме Ко сте Абра ше ви ћа. У се ћа њи ма на Ко сту Абра ше ви ћа, 
Ми ле Па вло вић је по ред оста ло га на пи сао:

„Јед но га да на по се тио ме је учи тељ Бог дан Ва сић, млад, раз го вор-
ни, ва зда ве се ло рас по ло жен и ду хо вит чо век, не ка да шњи мој ђак из 
ша бач ке гим на зи је, где сам био на став ник до до ла ска Вла да на Ђор-
ђе ви ћа на вла ду. По сле по здра ва и крат ког раз го во ра о по ро дич ним 
ства ри ма Ва сић ми од мах об ја сни по вод сво јој по се ти. Из ву кав ши 
из сво је ко жне тор бе све жањ хар ти је он ми их пру жи са на по ме ном:

– Ово је за вас...
– Си гур но сти хо ви – до дао сам.

Он се на сме ја и од го во ри:

– По го ди ли сте; али не мо ји. До нео сам их ва ма да их про чи та те и 
оце ни те и оста ну код вас на чу ва њу. Имам ама нет да ове ру ко пи се 
пре дам ва ма.

И Ва сић ми украт ко об ја сни.

– То су пе сме јед ног ва шег ђа ка, а на шег дру га. Не ке од ових пе са ма 
су об ја вље не у ра зним ли сто ви ма и ча со пи си ма, али их има и нео-
бја вље них. Ви ће те се то га ђа ка се ћа ти јер сте га ви упра во и уба ци ли 
у ли те ра те. Пре да ју ћи срп ски је зик и књи жев ност ви сте код ње га не 
са мо по бу ди ли не го и рас плам са ли осе ћа ње љу ба ви за по е зи ју. Упра-
во он да у ђач кој клу пи док је био за во лео. Ми смо по све днев но ме ђу 
со бом раз го ва ра ли о сво јим про фе со ри ма, па и о ва ма. А он нам је у 
не ко ли ко ма хо ва при чао ка ко се с ва ма не раз го ва рао не го пре пи рао 
о не кој ства ри и ње га је то за ди ви ло да сте му и одо бра ва ли и да ва ли 
за пра во и да сте ње го во ми шље ње при хва та ли. Због то га вас је увек 
по ми њао са пи је те том и сим па ти ја ма. Ви део је у ва ма од мах при ја-
те ља. И да су про фе со ри на ви кли да да ју при ди ке сво јим уче ни ци ма,
ко је сма тра ју за не зна ли це, да на ту ра ју сво је ми шље ње, а ви сте би-
ли је ди ни ко ји сте до пу сти ли не са мо пре пир ку са на ма, не го сте чак 
при хва та ли ђач ко ми шље ње. То је би ло не што но во у од но си ма из ме-
ђу про фе со ра и ђа ка и нас је то за до би ја ло... 
– Ко је тај мла ди пе сник? – за пи тао сам.
– Он је при лич но дав но по кој ник и сум њам да ће те га се се ти ти. 
Умро је млад, чи ни ми се у де вет на е стој или два де се тој го ди ни, чи-
ни ми се као не свр шен гим на зи ста, од ту бер ку ло зе. По след њих да на 
ја сам га че сто по се ћи вао у бол ни ци где смо нај ви ше раз го ва ра ли о 
књи жев но сти и о ва ма. Же лео је да вас по се ти, али га је бо лест ве за ла 
за по сте љу и са ње се сва лио у гроб. Ви сте ме ђу про фе со ри ма би ли 
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ње го ва стал на сим па ти ја – а и на ша. Сва ка ко да и ви са ми то нај бо ље 
зна те. Раз го ва ра ли смо нај че шће о по е зи ји и људ ској бе ди. Та ко се и 
ње го ва по е зи ја нај ви ше вр те ла око људ ске бе де, опе ва ла не во ља љу-
ди и жи во та. Мо гло би се ре ћи да је он био пе сник со ци јал не прав де 
и јед на ко сти ме ђу љу ди ма...

Ка ко је то ре као у мо јој уобра зи љи ство ри се сли ка јед ног су вог, про-
те гљи вог мла ди ћа бо ле шљи ва из гле да а за жа ре них очи ју, ко га је још 
у де тињ ству на гри за ла су ши ца...

– Ко ста Абра ше вић! – ре кох пре ки нув ши ре чи Ва си ће ве.
– Да! Он! По го ди ли сте! Же лео је, си ро мах, и во лео је да жи ви и на-
ме ра вао је да на пи ше чи тав спев о ста рим се бри ма и отро ци ма, али 
је осе ћао ту гу и жа лост што се смр ти не мо же да отрг не, што не мо же 
шко ле да свр ши и с тим са зна њем се из ми рио. Нај ви ше га је жа ло-
сти ло што не мо же шко ле да за вр ши да би свом ра ду дао не што од 
трај не вред но сти и осе ћа ју ћи нео до љи вост при род них за ко на са из-
ве сном апа ти јом пре ма жи во ту осе ћао је бли скост смр ти.

И пру жи ми збир ку са ре чи ма:

– Ево то су ње го ве пе сме. Не ке су још до ста не у гла ђе не и не са вр ше на 
сти ха. Да је имао ви ше обра зо ва ње, не сум њи во је, да би се из гра ди-
ло и уса вр ши ло, да би из био у пр ве ре до ве, јер је и ова ко до ста био 
по знат и кри ти ка би га ве ро ват но по здра ви ла као пр вог срп ског про-
ле тер ског пе сни ка, ко ји би на по ре до стао са Про ком Јов ки ћем, као 
ње гов прет ход ник.12

Не зна мо где је ру ко пис ко ји је имао код се бе Ми ле Па вло вић. По ред 
ових се ћа ња оду жио се 1950. пе сни ку члан ком „Ко ста Абра ше вић 
(Со ци ја ли стич ки и про ле тер ски пе сник)“.13

На кра ју школ ске 1896–97. го ди не на Ви дов дан по ка зао је до бар 
успех, али је из вла да ња до био рђа ву оце ну. Од за вр шет ка школ ске 
го ди не до је се ни био је на ле че њу у Ба њи Ко ви ља чи. Та да, 1897. го-
ди не, на пи сао је ви ше пе са ма о че жњи за сло бо дом. Ни је се из ле чио. 
Вра тио се у Ша бац. Де цем бар ског да на осе тио је да му се при бли жа-
ва смрт.

Јед ну пе сму, без на сло ва, из го во ре ну ско ро ша па том 19. де цем бра 
1897. го ди не, на бо ле снич кој по сте љи, за пи сао је пе сник Вла ди мир 
Ста ни ми ро вић (1882–1956): 

„Са про зо ра ни ског мој се по глед гу би
У си ву да љи ну, у не по врат ју ри;
А ми сли се ро је, гу бе се кроз ма глу,
К’о да сва ка ми со сво ме гро бу жу ри.

Ве ко ва је мно го про ху ја ло ду гих!
И све људ ска но га по ко сти ма га зи,
Смрт је сил на, стра шна, свуд по све ту ју ри...
Ко ли мо же ње ној одо ле ти сна зи!

12 На род на би бли о те ка Ср би је, Р-465/XXXII.

13 Ре пу бли ка, 1950, бр. 219 (10. ја ну ар), 1.
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Из број сјај не зве зде на ве дро ме не бу,
И гро бо ве што их цр на зе мља скри ва!
Цео свет је гро бље – смрт све жи во ко си –
И гро бље све ве ће сва ким да ном би ва.

Ви диш ли ло ба њу где ви ри из гро ба?
Ру га ти се, ми слиш, и све на те пла зи;
Тад у те би она стра шну сли ку бу ди:
И по тво ме гро бу чо век ће да га зи!“

Је дан дан пред смрт (7. ја ну а ра) на пи сао је ви зи о нар ске сти хо ве ра-
ста ју ћи се са дру го ви ма, ко ји су му, док је био бо ле стан, до ла зи ли 
сва ки дан:

„Смрт ни је ча сак до ша’о; гро бу се хлад ном спре мам.
Кле ца ми тро шно те ло: жи вот не сна ге не мам.
Ал ја се не бо јим смр ти – жи вот је го рак био –
Жи вот не сла сти ни сам ни јед не ка пи пио. 

Смрт ни је стра шна, кад ми ср це и ду ша ве не
Да ћу жи ве ти веч но код оних што спас же ле
Це ло ме људ ском ро ду.
Ни је ми жи во та жао, јер мо је пе сме сна же
Пат ни ке це лог све та, што се би спа се ње тра же
У бор би за Сло бо ду!“

Пе сму је об ја вио ње гов се стрић ин же њер Мо ма По по вић.14 Ка ко бе-
ле жи Ми ло рад Бе лић на пи са на је на бо ле снич ком кре ве ту „на хар ти-
ји ис под ко је је под мет нуо књи гу“.15

На сам дан смр ти по че ла је аго ни ја. Док му је мај ка Со ти ра по ма га ла 
да се при диг не на бо ле снич кој по сте љи, из го во рио је по след ње ре чи:

„Др жи ме, мај ко, не дај ме! Ено, хо ће да ме по ве де. По гле дај та мо 
у углу, по ред ор ма на, сто ји она, де вој ка... Ма ше ми ру ком. Зо ве ме. 
Ка ко је ле па! Оба ви је на бе лим ве лом... са вен цем око гла ве... пру жа 
ми сво је ра ши ре не ру ке... Зо ве ме, мај ко...“  

Умро у Шап цу 8/20. ја ну а ра 1898. го ди не.

За жи во та об ја вио је ма ли број сти хо ва. За о ста ле у ру ко пи су об ја ви-
ла је „Гру па ве ли ко шко ла ца со ци ја ли ста“ 1903. го ди не. Пред го вор 
је на пи сао члан те гру пе Вла ди мир Ега но вић, Абра ше ви ћев друг из 
ша бач ке гим на зи је. Са др жа ла је ше зде сет и пет пе са ма. Пе сме Ко сте 
Абра ше ви ћа об ја вљи ва не су за жи во та у Со ци јал-де мо кра ту (1895), 
у ко ме се пот пи су је псе у до ни мом „Рад ник“, а по сле смр ти у по жа-
ре вач ком Гра ђа ни ну (1899), Зве зди Јан ка Ве се ли но ви ћа (1899–1900), 
Пр вом ма ју (1899–1902), Рад нич ком ли сту (1901), Де лу (1902), Рад-
нич ким но ви на ма (1902), Рад нич ком ка лен да ру (1904), На род ном гла-
су (1905, 1911), Рад ни ку (1905), Жи во ту (1906), Пра ву на ро да (1907), 
Зво ну (1908), Цр ве ном ка лен да ру (1908), Рад нич кој стра жи (1908), 
Сло бо ди ка лен да ру (1909) и др. 

Иако је ње гов пе снич ки опус ма ли и не јед нак по ква ли те ту и естет-
ским до ме ти ма, за њим су по шли мно го број ни след бе ни ци, ме ђу ко-
ји ма је, сва ка ко, нај по зна ти ји Про ка Јов кић (Не стор Жуч ни).

14 Ко ста Абра ше вић. Ње гов жи вот, рад и иде је. Бе о град, 1940, 44.

15 „О Ко сти Абра ше ви ћу“, Ре пу бли ка, 1950, бр. 222 (31. ја ну ар), 3.
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За у век ће од зва ња ти ње го ви сти хо ви из пе сме „Бу ра“:

„Ноћ се спу сти ла на гре шну зе мљу
И цр ним ве лом уви ла јој ли це; 
Нит’ си ја озго бле ђа ни ме сец,
Ни ти без број не сја ју зве зди це.
Обла ци гу сти ва се ље ну, не бо
За ви ли са свим у ма гле сво је;
Бе сни лом ве тар ху чи и бру ји
Као да пе сму смр ти по је.
Ве тро ви зви жде проз по ноћ не му;
Се ва ју му ње, гро мо ви би ју,
Зе мља се тре се као да по њој
Па кле ни ду си сад ко ло ви ју.
Кад му ње сев ну, па кад за гр ми
К’о глас да чу јем стра хо ви тог гне ва:
Зар се гнев ро бља, пат ни ка веч ног,
У гро мо ви ма увек не из ле ва?“

Или из пе сме „Зви жди ве тре...“:

„Зви жди ве тре, на све стра не 
Чу пај др ва, кр ши гра не!
Свом си ли ном сво га ле та
Ху ји, ју ри пре ко све та.
Зви жди пе сму – да се хо ри!
Хра бром бор цу што се бо ри
За жи во та сво га це ла
За иде ју, за на че ла;
Нек га увек пра ти на да:
Да ће, кад га са мрт свла да,
Но ви бор ци да се ја те,
Бар јак ње гов да при хва те.
Зви жди пе сму, зви жди сви ма, 
Сил ни ци ма, ти ра ни ма!
Пе сму срџ бе, пе сму гне ва,
Пе сму, што им страх уле ва,
Пе сму ја да, пе сму бе де,
Не ка чу ју, нек по бле де!
Сву да ју ри – до ле, го ре, 
И у њих не уђи дво ре,
И ту зви жди бу ру гла сно,
Нек’ ти ра ни чу ју ја сно,
Нек’ им зву ци страх пот кре пе,
Нек за дрх те, нек за стре пе!
----------------------------------“ 

Овом при ли ком са оп шта ва мо и је дан не по зна ти по да так. То су „За-
пи си“ (афо ри зми) об ја вље ни у за гре бач ком ча со пи су Врач по га ђач 
1901. го ди не, ко ји је из ла зио под уред ни штвом Сте ва на Бе ше ви ћа. 
Пе сник ни је био у жи во ту, ка да су под псе у до ни мом –абраш– у два 
на став ка об ја вље ни „За пи си“:
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1.
„Умр ла је прав да! Умр ла је прав да!
 И свет су зе ли је.
А ва ра се јад ник. Та она се јо ште –
 Ни ро ди ла ни је.

2.
Исти на и ла жи отво ри те вра та,
Лаж ће пр ва ући, ма кар и не зва та.

3.
Сва ки се жа ли, сва ки се ту жи,
Пам ће ње да га рђа во слу жи;
Ал’ још не до знах за жал бу ко ју,
Да се ко жа ли на па мет сво ју.16

4. 
Ка рак тер му же лиш зна ти
И ка ко се њи ме слу жи?
То ћеш бр зо са знат’. Са мо
У ру ку му – вла сти пру жи.

5. 
Ули зи це, чан ко ли зи,
То су гад не уши пра ве;
Нит’ их мо лиш, нит’ их зо веш,
Опет са ми се по ја ве.

6.
Исти на, да је те шко, кад рек ну: мо раш то!
Ал ту се ка рак те ра ви ди ка квог је ко.

7.
Мно ги при чат’ зна ју, шта свет цео ми сли
И ка ква све мње ња по све ту се гло же;
А шта они ми сле, ка квог ли су мње ња –
То нит’ они зна ју, нит’ ко до знат’ мо же.“17

Из де ла Ко сте Абра ше ви ћа до зна је мо да је он на пи сао два де сет и 
осам за пи са (афо ри за ма) и они но се бро је ве. Ка ко је до об ја вљи ва ња 
ових не по зна тих до шло, ни је по зна то. Ка ко је псе у до ним –абраш– 
ис под ових остао нео бја шњен, мо же се пре тпо ста ви ти, да су они 
оста ли у Бе ше ви ће вој ар хи ви, и он их је на кнад но, у ше стој го ди ни 
из ла же ња сво га ча со пи са об ја вио те 1901, зна чи пре не го што су се 
по ја ви ли 1903. го ди не у по себ ној књи зи. Срав њи ва њем са они ма об-
ја вље ним мо гу се ви де ти раз ли ке, што та ко ђе ука зу је на мо гућ ност 
да их је Врач по га ђач до био од са мог пе сни ка.

16 Бр. 1 (14. ја ну ар), 9.

17 Бр. 3 (1/14. фе бру ар), 28. За пи се смо срав ни ли са они ма об ја вље ним у књи зи 
„Пе сме“. Бе о град, 1920, 76–80..
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Пр ви за пис, а у ства ри 11. у књи зи „Пе сме“ гла си:

Умр ла је прав да! Умр ла је прав да!
 – Мно ги су зе ли је,
Тај се ва ра ја ко, та она се јо ште –
 Ни ро ди ла ни је.

Кур зи вом су обе ле же ни сти хо ви ко ји су раз ли чи ти.

Не ма афо ри за ма (за пи са) бр. 2, 4, 5, 6, 7, ко ји су об ја вље ни у ча со-
пи су Врач по га ђач. 

Исти је за пис бр. 3 (у „Пе сма ма“ бр. 22). 

О ње го вој по е зи ји пр ви је пи сао Јо ван Скер лић, а доц ни је и мно-
ги дру ги (Дра го мир М. Ђу рић, Ми ло рад Бе лић, Дра го љуб Па вло вић, 
Мо ма По по вић, Ми ло рад Па нић–Су реп, Ми ле Па вло вић, Ве ли бор 
Гли го рић, Дра ги ша Ви то ше вић, Ва со Ми лин че вић18). 

18 „Bu re ve snik re vo lu ci je“, Pro vin ci ja, X, 1979, br. 33–34 (de cem bar), 7–11.
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KOSTA ABRAŠEVIĆ, THE FIRST PROLETARIAN POET

Kosta Abrašević, though already forgotten, deserves the attention as 
our first proletarian poet who had founded a new poetry – social and 
proletarian one. The paper presents his exhaustive biography, analyses 
his influences, beside the surroundings, of the folk songs from the 
south and Šabac, the influence of the teacher (Vladimir Jovanović) 
and the poet (Zmaj). It completes his body of work by presenting his 
unknown contribution to the Sombor’s magazine for the children – 
Golub and unknown aphoristic verses, published after his death under 
the pseudonym “Abraš”.

STANIŠA VOJINOVIĆ


