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ВОЈИСЛАВ Ј. ИЛИЋ.1

У целој нашој књижевности мало је примера да је

један песник тако брзо дошао до великога гласа, да су

љегове песме за две године доживеле два издања, да се

о њему толико писало, расправљало и развила читава

једна мала литература,2 да је тако брзо створио целу

једну школу и одмах толико утицао на развитак српске

1 Извод пз ове студпје штампан .је ове године као предговор

ЈЈесама Војис.гава Ј. Плића, у издању Српске Књижевне Задруге.

- Др. Мплан Савпћ: Поезија Ј. Плића. Стражилово, 1880,

бр. 41—42; Српски Фауст: Рибар, Стражилово, 1888, бр. 4. Оба

чланка, у једној, нешто нзмењеној студпјп, пзпшла су у књпзи од

пстога писца: Из српске књижевности. Нови Сад, 1898.

Др. Лазо То.мановић: Војислав Ј. Илик. Страо1силово_, 1888,

број 10.

КпјИетга ВтоГга, 1888, бр. 10. Оцене на Песме Војислава Ј.

Илића,

Марко Цар: Песме Војис.шва Ј. Плића. Еоло, 1889, бр. 24;

0 појезији Војислављевој. Кригичке белегаке. Бранково Коло, 1895,

бр. 10—12; засебна студија, Моје симиатије, П, Мостар, 1897. Оцена те

књиге и те студије од Јована Скерлића, Дело, 1897, свеска за иовембар.

Јован Храииловпћ: „РезтеР УојШаоа Ј. Шјса. Угепас, 1890,

бр. 2—5, 7.

Ф. Селак: ВисШаиОзсће ШегаГигћгге^е, VI ппсмо, РоШт,

1891, бр. 91. [Велогака у Јавору, 1891, бр. 14, стр. 223[.

Др. ЉуГшмип Недпћ: 71з новије српске лирике. Студија Во-

јислав. Веоград, 1893.

Војислављева Споменица. Издао одбор за подизање споме-

ника Војиславу Ј. Идићу. Београд, 1895.

Лука Зпма: СШаринско Шруње грчко и латинско у пес.иама

Војислава Ј. Плића. Бранково Коло, 1896, бр. 20—23; Оцена тога

од Николе Вулића, Дело, 1898, свеска за фебруар—март.
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поезије, — као што је то био случај са Војиславом Ј.

Илићем. Он није дуго време певао, — неких петнаест

година свога кратког века, — али за то време успео је

да се високо уздигне не само 'изнад свију песника свога

нараштаја, но и до висине великих песника наше књи-

жевности, Његоша, Бранка Радичевића, Змаја и Ђуре

Јакшића. Око 1890 године, и готово у целој последњој

десетини XIX века, његов утицај је био тако велики да

су сви млади из реда почели ићи за његовим стопама,

а код шире публике постао је тако популаран да се

тада озбиљно могло говорити о војиславизму и у нашој

књижевности и код нашега читалачкога света. Српски

критичари су га проглашавали највећим живим песником

српским, највећим уметником српске књижевности, и без

устезања поредили његова Рабара са Гетеовим ФаусШом.

Један чешки писац, пишући 1891 о југословенској књи-

жевности у јецном прашком листу, тврдио је да српски

песник „куд и камо наткриљује све млађе чешке песнике",

и „да такмаца, себи равног, има само у њему сагенијал-

Драгутин Ј. Илић: Новије пјесншишво у Срба. Нада, 1900.

бр. 16—19.

Драгутпн Ј. Илић: НеПосреднн узроии певања Војис.швљева.

Вранково Коло, 1900, бр. 29.

Светпелав Стефановпћ: Природа и слике њене у Војислава,

Психолошка п еететпчка разматрања. Бранково Коло, 1901, бр, 16—19.

Јован Дучпћ: СПдмен Војиславу. Де.10, 1902, књ. 24.

Мплан Веговпћ: Т 'ојШао Шјс. бћиПја. 3р1 јоћ, 1904. Лсто ћп-

рплицом, Војислав Плијћ, Студија. „Мала Бпблиотека". Мостар, 1904.

■Оцона псте књпге од Јована Скерлпћа, Српски Књижевни Глас

ник, 1904, књ. XII, Писци и Књиге, I, Београд, 1907.

Павле Лагарпћ: Војислав Илић, Студија. Восанска Вилп,

1906, бр. 13—18.

Др. Мплаи Ћурчин: Фридрих Халм и Војислав. Српски Књи-

■жевни Гласник, 1906, књ. XVI.

Владпмпр Ћоровић: Војислав Илић. 1862—1894. Књшкевна

студија. Моетар, 1906. Оцена пстс књпге од Јована Скерлића, Сри-

ски Књижевни Гласник, 1907, књ. XVI!!.

Драгутпи Илпћ: Гдекоја о Војиславу. Вранково Коло, 1907,

бр. 7—8.
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словеначком песнику Симеуну Грегорчићу".1 Када је умро

његова је смрт примљена као један велики националнн

губитак, и готово сви српски књижевници, њему у част

и спомен, дигли су Војислављеву Споменицу — маузелеј

од непечених цигаља! —, почаствовали га и ожалили

као што није био ни један српски писац и пре и после

њега. Данас, тај велики занос прошао је, тога култа

нема више, и зато се може критичније, слободније и вед-

рије говорити о песнику. Он већ припада нашој књи-

жевној прошлости, и у њему ако се не гледа више оно

што се гледало пре петнаест година, он свакако остаје

једна од најлепших фигура српске књижевности, један

од најдаровитијих песника који су њој певали и један

од најзаслужнијих књижевних реформатора који су за

собом оставили трага.

Данас је још и у толико лакше говорити о Војис-

ливу Илићу, што се сада, благодарећи Српској Књижев-

ној Задрузи, која приређује потпуно издање његових

песама, и Г. Драгутину Костићу, који је тај тежак посао

узео на се и савесно га привео крају, што се тек сада

може говорити о целокупном раду песникову, прегледати

га и хронолошки и по родовима, створити јасну и пот-

пуну слику о природи, јачини и развитку његова талента.

Сада се могу исправити многобројни погрешни брзи су-

дови, произвољна тумачења, непоткрепљена тврђења и

смела уопштавања наших многобројних писаца који су

писали о Војиславу Илићу, учинивши при том једну

крупну методску грешку. Они су проучавали и оцењи-

вали песника према збиркама од 1887 и 1889 године, где

је Војислав Илић унео мању половину својих песама, оне

које су око 1885 године изишле у београдској Отацбини и

новосадском Стражилову. Критичари су занемарили, или

нису знали за многобројне песме његове, од вредности

и врло карактеристичне, растурене по многобројним ча-

сописима и политичким листовима,'2 и пре 1887 и после.

1 Јавор, 1891, бр. 14, стр. 223.

2 Војислав Илић радио је;
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Нису такође узети у обзир његови повећи епи и драмски

огледи, и две слике у прози Недеља сваће... и Страшан

љубавник, као и неки његови књижевни чланци и поли-

тички говори. На тај начин, занемарене су ствари врло

карактеристичне за његов песнички рад, ствари које

имају извесну књижевну вредност и ни мало не заостају

за стварима унетим у књигу Песме, и које је неопходно

потребно знати за проучавање књижевне еволуције пес-

никове. Тако су се књижевни оцењивачи Војислава Ј.

Илића, ставили у парадоксалан положај: да о једном писцу

изричу дефинитиван суд не по целој његовој књижевној

делатности и познавајући сав његов духовни развитак,

но по једном, мањем делу његова рада, ограниченом само

на једно краће доба његова живота и певања.

Из ове потпуне збирке песама Војислава Ј. Илића

његова слика изгледа не само потпунија но у неколико

друкчија. Према свему овом материјалу, а са ширим схва-

тањем књижевне историје, водећи више рачуна о ствар-

ности и о чињеницама, данас је могуће нешто више

дати о Војиславу Илићу, нешто више од голе литературе

и афектација своје изузегне уметничке природе и отме-

нога књижевнога укуса. Пре свега, види се да је он

певао много више но што се обично мисли, да је, за пет-

1. У књижевним часописпма н лнстовнма: Јавор, Отаџбина,

Сшражилово, ПобраШимство, Српске Илустроване Новине, Ср-

бадија, Гусле, Балканска Ви.га, Преодница, ЛеШопис Матиие

Српске, Немања, Босанска Вила, Коло, Гласник за забаву и

науку, Нови Свет, Зимзелен, Дело.

2. У дечјпм лиетовпма : Голуб, Српче, Мала Србадија.

3. У политпчкпм листовима: Недељни Лист, Нови Бео-

градски Дневник, Дневни Лист, Одјек, Велика Србија.Годољуб.

4. У стручннм лпстовпма: Витез, Поштанско Телеграфски

Гласнмк.

5. 'У шаљпвпм п сатирпчнпм листовпма; Ћоса, Грбоња, Бич.

6. У календарима; Шумадинаи, Неретљанин, Требевић, Сми-

. иевац.

7. Песмс Војислава Илића, раипје необјављене, штампано су

после његове с.мртп у Српском Књижевно.н Гласнику, Де.ту, Звезди

п Бранкову Колу.



Војислав Ј. Илић. 7

наест година свога певања, више испевао но Бранко Ра-

дичевић, више но Јован Илић, више но Стеван Владислав

Каћански, више лирских песама но Ђура Јакшић. Цео његов

рад изгледа не само обилнији но и разностранији. Он

није само онај описни лиричар какав се у главноме пред-

ставља његовом књигом Песама; његових класичарских

песама релативно има мање но што изгледа према збирци;

од њега има и политичких, и сатиричких, и патриотских,

и дечјих, и пригодних и преведених песама из страних

књижевности, и преведених песама за позоришне комаде,

и епа, и драмских огледа, и позоришне критике, и поку-

шаја у прози, и књижевних чланака, па чак и политичких

беседа.

Данас, када се у главноме познаје сав тај рад, и

када песник у неколико већ припада прошлости, може

се говорити и потпуније и сигурније, и на основу више

података и чињеница може се одређивати природа његова

талента, утицај средине и доба на његов песнички рад,

његов значај у развитку српске поезије, и његово место

у иеторији српске књижевности.

I

Војислав Ј. Илић- припада нараштају који је својим

очима гледао слом и жалосну ликвидацију нашега нацио-

налнога и књижевнога романтизма. Шездесетих и седам-

десетих година прошлога века живело се у нас иа „го-

рама одушевљења“, у буктању „божанствене страсти",

у сталној хипертрофији маште. Тада се мислило да хтети

значи и моћи, тада се слепо и безусловно веровало у не-

догледно сјајну будућност српскога народа, која за који

час мора паступити, и сва се поезија сводила на патри-

отске тираде, алкохоличарски занос и празнословне изливе.

То доба националне егзалтације, необузданога лиризма и

„френетичке поезије“ када се пренело на практично поље,

добило је свога стварнога израза у „Светом Рату“ од 1876,

1877 и 1878 године. Невесињска пушка изгледала је оним

ратоборним духовима као знак за опште српско ослобођење
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и почетак крсташког рата српскога народа. Вера у се и

нада у успех биле су безмерне, и Мита Поповић није

говорио само своју личну мисао, када је у једној „бојној

песми" певао:

Напред!

На крвав, браћо, рад,

Нек српски буде Цпрпград.

Али када су дошли ратови са свим својим страхо-

тама и њихове последице са свим својим изненађењима,

наши романтичари су се нашли пред сасвим другачом

стварношћу. Плевна, сва отпорна снага коју је Турска

показала, доказала је и одвише јасно да „Мујо“ није тако

оронуо и онемоћао као што се то по новинама говорило

да „болесни човек на Босфору“ не показује ни мало

воље да без обзира бежи „у Шам и Медину", како му

се саветовало, и да „болник деветнаестог века“, како га

је Љубомир П. Ненадовић певао 1866 године, још не

мисли да мре. Ђунис је показао да Србија није тако ве-

лика и снажна да са сама за се разрачуна са четирве-

ковним непријатељем, а Тополска Побуна је показала

да у самој земљи има нечега трулога, и да Србија има

својих домаћих невоља, незбринутих брига и великих

зала која је изнутра раздиру. Затим, дошао је Сен-Сте-

фански Уговор, који је створио Велику Бугарску и Малу

Србију, дошао је Берлински Конгрес, које је Босну и

Херцеговину предао на милост и немилост Аустрији, и

тако задао највећи удар српској националној мисли, а

српским духовима донео највеће разочарење које се ви-

дело за последњих сто година. Најзад, поврх свега,

дошла је економска и финансијска криза у Србији, коју

су два узастопна рата пољуљала и исцрпла, и, што је нај-

горе, политичка борба између бирократије и апсолутизма

с једне и демократије с друге стране добила је најљући

вид, тако да се 1883 године крунисала народним устан-

ком целог једног дела Србије.

Пред таквом стварношћу и наша поезија морала је

мењати свој тон. Родољуби који су двадесетгодинасневали,
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запрепастили су се пред црном стварношћу; песници који

су толико певали наду и покличе на рад и на рат, горко

су пребацивали „покровитељима“ и „избавитељима“, или

дошли до тога да падају у сумњу и очајање, као Медо

Пуцић, који је тада певао:

Пјеснпк лаж је, пјебха сан,

Пјесипк луда, пјеснпк пјан!

Наше славе друго није

Но к'о прпје

Болешљпве маштанпје.

Млађи нараштаји с једне стране под тешким при-

тиском догођаја и стварности, а с друге стране под ути-

цајем проповеди Светозара Марковића и целога рациона-

листичког и реалистичког покрета „нове науке“ седамдесе-

тих година, почели су се трезнити од тридесетогодишњега

романтичкога заноса, и на снове и наде ранијих нзраштаја

одиста су гледали као на „болешљиве маштаније". Већ 1881

године ЈТаза К. Лазаревић, у Вертеру смеје се свим све-

тињама људи шездесетих година, оном националном ро-

мантизму и личној сентименталности, које је и сам у при-

личној мери имао. Он са сажаљивим подсмехом говори

о јунаку своје приче Јанку, једном од оних „који још

шкрипе зубима кад слушају за сузе рајине, и лупају пес-

ницом о сто кад се пева штогод где севају јатагани".

Међу осталим „будалаштинама“ Јанковим, он помиње

и његово сликање са црногорском капом, и како је на

Мишарском Пољу зауставио кола у којима се возио,

сишао и побожно пољубио крст, подигнут „изгинулим

Срб-јунацима“.

Исто тако као Лазаревић, као и поколење које је

ушло у живот и рад осамдесетих година, мислио је и

Војислав Ј. Илић. Не да је он сасвим био без ичега омла-

динског, да су у њему била потпуно утрнула национална

осећања, и да се никада није бавио пригодном и патриот-

ском поезијом. Али као човек који је почео певати после

1876, после 1878, који је видео и 1883 и 1885, он није

могао онако слепо веровати у добру звезду српскога на-
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рода и у сјајну будућност која,тек што није гранула.

Као отменији и дискретнији дух, као претежно уметничка

природа, он није могао марити за ону разбарушену, и

обезуздану поезију омладинску, њену емфазу и реторику,

њену натегнуту ноту и баналну версификацију.

Када је он почео певати, 1879 године, мир је био

завладао.

Времена мрког мпну внд

II немпр прође .војни,

На мпрног до.ма тврди зид,

Положен мач је бојнн.

Пошто је умукао звек оружја, музе су могле прогово-

рити, и песник је са висина погледао на све страсти и

идеје. Он је одмах осетио у коликој је мери далеко

од оних што су пре њега у стихове слагали своја осећања

и идеје. И ако још неодлучан у својим првим корацима,

он нимало није осећао расположења да пође за својим

претходницима. Он има поштовања за Јакшића, чију ће

кћер дбцније узети, „за бурне и сурове звуке Јакшићеве

лире“, и држи за њ да је био „песник и сликар, какви

се ретко рађају". Он је за њега

Парваса нашег Тпртеј сед,[!|

али он га неће настављати. Он ће поћи путем који је

потпуна противност ранијој омладинској поезији, и сав

његов песнички радзначи потпуну реакцију омладинству и

омладинским схватањима уметности и живота. Он те своје

антипатије према својим претходницима није крио, и у

песми Пријатељу, дајући целу једну галерију њему мр-

ских типова, са којима неће да има ичега заједничкога,

према којима се оссћа потпуно као странац, он не забо-

равља и на омладинског песника „са дугачком косом“:

Ласкао је подло у песмама роду

II к'о бесна псина мрзпо је воду.

Нигде није тако јасно и одсудно казао шта мисли о на-

раштајима и песницима који су му претходили као у мало
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познатој а врло значајној својој песми Један монолог

младог Слепчевића (1888). „Млади Слепчевић", то је

Г. Радован Кошутић, који је, закаснив за читавих два-

десет година, у то време, под именом „Видоја Жеравице“,

неспретно покушавао да млађи свет врати на банкроти-

ране омладинске идеале, оживи преживелу омладинску

поезију, и свој песнички идеал казивао у стиховима са

оваквим смислом и са оваквом формом:

Хај, пз нашпх љутих рана

Из живота окована,.

Нек летне пев,

Јунаков грев,

Кукавцом страшан бич,

Кад змпја народ љубп,

Нек песма шкрппне зуби,

Нек зовне на поклич.

Војислав Илић, .којега је „Видоје Жеравкца" неколико

пута узео на нишан као представника ненародне и не-

патриотске поезије, поезије која није на „национадном
тлу“, отпоздравио му је у Једном монологу Младога
Слепчевића. Млади Слепчевић хоће да да излива свом

набујалом патриотском и националном чувству, спрема
се да пева „јуначке песме о слободи", и монологује:

Замислићу Туре и почећу по том

Што ћу бесно Туре да сравним са скотом.

По том ћу да викнем да се небо стреса:

Крви, само крви, и још впше меса!

... Треба штогод страшно, ужасно и ново,

Треба збиљских мислп и стихова грубп'

Треба песма моја „да зашкршш зуби ...“

И закаснели омладинац жали се на ново доба које не

разуме, на нов нараштај, слаб и изопачен,

другаче мисли и другаче осећа:

Читам песме наше. Краљеви се ругке,

Попови се куде, а судије туже.

Боли људске душе певају се свуда,

Атлаити, Титани н остала чуда.

који сасвим

/ -/
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Куд се ово журп, куда ово летн?

Каквој впшој целп плп вишој метп ?

Кад пародом српскпм само мржња влада

Зар славиШи братство, мир и љубав“ шада?

То се данас пште, то се данас чпта,

А за грешне Турке ннко п не ппта?

Слепчевић се буни против свега што налази у данашњим

прозаичим и непатриотским новинама. Народна права,

народне потребе, порез, прирез, и „различне трице“. И

љутито оставља перо, узима своје стихове и чита их. И док

је он тако задремао у столици, Војислав Илић апострофује

цело омладинско доба и све своје песничке претходнике:

Старо, сретно доба, тебе многп жале,

Лпбералне твоје бптке п скандале,

Кад је песнпк српски дар божанскп каљ'о,

II налнзан често под столом се ваљ’о —

Кад врлпна беше на мпслптп много...

Ти стихови су непосредни доказ у коликој је мери

Војислав Илић стајао у опреци са ранијим књижевним и

националним романтизмом нашим, у колико он значи

реакцију омладинству и његовој поезији. А посредни и

многобројни докази за то налазе се у свима његовим

песмама, које су одрицање раније поезије и стварање

једнс нове, или боље рећи другаче поезије.

Не само по садржини но и по форми, његова пое-

зија представља реакцију омладинској поезији. Омла-

динска поезија око 1878 године није га задовољавала,

и у једном занимљивом некрологу Белушу Ђ. Јак-

шићу, који се и сам огледао на поезији, говори о

српским песмама у књижевним листовима од 1878 го-

дине, које су се сводиле на имитације Ђури Јакшићу: „Чи-

тајући те производе са накарадним подражавањем и уси-

љеним очајањем, ми и нехотице осећамо неку одвратност

према њимаН1 Свакако, његове песме још подсећају на

ранију српску поезију, и као његови непосредни прет-

1 Јавор, 1882, стр. 1о66.ј
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ходници, и он је певао заљубљеног пастира и умилне

славује, свилена стада и зелену горицу-; бледи месец

и уморену груд. Његов песнички речник има позајмица

из песничког речника поезије шездесетих година, као

што су: премалеће, зорица, сунашце, нојца, срдашце,

лептирак, лепир, војно, брале, селе, чедо, мома, миље,

миомир, слађан, бајан, и тако даље. И више но један пут

његове прве песме из далека подсећају на поезију и

речник Милорада П. Шапчанина, за кога је иначе мало

марио. Ко би, на пример, рекао да су од Војислава

Илића ови његови стихови из 1880:

А далеко тамо, где се го^а дпже,

Окићена цвећем, плавом небу блпже;

Где заносно славуј о љубавн зборп,

Где поточпћ тпхо жуборп, жуборп, —

Сневајући рајске чари п мплину,

Заглед’о се пастир у даљну даљпну.

Колико подсећа на какву старију омладинску лесму

из Данице и Матице она песма Слутња из 1882 године:

Што се мути зора сјајна?

Зашто тужп цура бајпа?

Сунде зори не излази,

Драгој драги не долази.

Али у колико се развијао и постојао свој, у толико

се одвајао од раније српске поезије. која је свој највиши

израз нашла у Бранку Радичевићу, Змају Јовану Јова-

новићу и Ђури Јакшићу. Он почиње једну нову поезију,

или боље рећи обнавља једну стару поезију, прекида са

реторичном, емфатичном и претерано субјективном пое-

зијом омладинске школе и враћа се старијој, полукласичној

поезији нашој, оној школи „мирнога чувства“ и „објек-

тивне лирике", школи рефлексивне поезије, у којој је

Ђорђе Малетић био теоретичар, а Јован Ст. Поповић

највећи и најславнији песник, и којој је донекле припадао

и отац песников, Јован Илић.

Јован Илић, чини прелаз између „објективне лирике"

четрдесетих година, у којој је у првој својој младости
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певао, и субјективне, омладинске лирике, за време које

пада његов главни рад. Јован Илић је био она спона

између старе школе четрдесетих година и поезије коју

је његов син осамдесетих година започео, или боље рећи

обновио. У кући свога оца Војислав Илић се могао упо-

знати не само са нашом старијом поезијом, која је око 1880

била потпуно занемарена и заборављена, но из његОвих

уста добио је прве песничке савете и упутства.

Има у томе погледу једно формално сведочење,

које се поткрепљује и другим доказима. Драгутин Илић,

пишући о своме брату1, говори ово: „Наш отац, чији

је васпитачки авторитет силно утицао на све нас, више

него ли школа и само друштво, осећао је необичну од-

вратност према свему што је.вулгарно, а нарочито према

лирском песништву, где се субјективизам, — лично Ја—,

свуда истицао. Свпј бол, своје покрете душе, он је идеја-

лисао у формама мање везаним за субјекат, од-кога они

потичу, а више га је приближавго заједничком Ја. Као

идејал лирском певању он је свуда истицао народно пес-

ништво, а упоредо с њиме јелинску књижевност (ову

више но римску, коју је сматрао као „сурогат“ јелинске),

а уз ове енглеског Макверсона, Шекспира, Бајрона, Тому

Мура и Геснера, а од руских на првом месту Держевина.

па тек у другом реду Пушкина, о коме је говорио више

као о „художнику“ него о песнику." Јован Илић није

само тако саветовао, него је и тако певао, бар у првој

младости својој. Његове прве песме имају цитате из Дер-

жавина и Пушкина, и од њега је остало неколико песама

са класичним мотивима (ПромеШеј, Лостање људи, Рим

сШрепи, Акциум). И ко би рекао да је песник Лембе-

Ајше, ПасШира и сонета Ох, оволико уносио класицизма

у своје стихове:

Имерос, Ирос, Арити, Мптп,

Онпхос, Икос, Илмира, Нра,

Тофпон, Хпон, Антеа, Еја,

Ампнтах, Итас, Елпка, Еврпдпка,

1 рГдекоја о Војиславу. Вранково Коло, 1907, бр. 7, стр. 182.
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Итпллос, Филос, Ирха, Мпрха,

0 како су красни они!

Отпочињући свој песнички рад, Војислав Илић је

пред собом имао ту стару школу, у коју га је отац увла-

чио, и омладинску поезију, која се била поабала, постала

банална и која више није задовољавала духове. И на тој

раскрсници, он се одлучује за старе, и пева у Усамљеним

Гробовима:

Занета сплно узорпиа етарпм

II моја муза старпнскп узлеће...

У „мирном чувству" и објективности старе школе он је

нашао више отмености, дискреције и складности но у раз-

узданој поезији омладинској, која се ранила само маштом

и изнадсвега стављала „божанствену страст", како су онда

говорили, „худу чувственост", како су класичари гово-

рили. Старији песници имали су добру књижевну кул-

туру, поштовали „европејску изображеност“ и трудили

се да српску поезију удесе према великим узорима старих

и модерних књижевности, докле су омладински песници

одрицали књижевну поезију и западну културу, тврдили

да је гуслар, кога су они славили као западни романтичари

барде, друиде, и скалде, велики и једини учитељ у пе-

вању, да уметничка поезија треба само да подржава на-

родну поезију, 'да је народна поезија наше „Народно

Јеванђеље“. И ако су кадгод и преводили стране песнике

то је у метру и духу народне песме, а тако је у десетарцу

и трохеју превођен и Хорације, и Ариосто, и Шекспир,

и Гете, и ХајнеГ Војислав' Илић кида се том неинтели-

гентном мржњом на западну културу и на западне књи-

жевности, и целу своју поезију удешава према класичним,

енглеским и руским узорима, налази друге предмете и

уводи нове размере. На супрот омладинској поезији, која

није марила и прогонила старији класицизам, проналазећи

српски класицизам у српској народној поезији, дотле се

Војислав^ Илић враћа старијој српској поезији четрде-
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сетих година, која је, још под свежим утицајима Луки-
јана Мушицкога, била сва прожета класицизмом, када су,
према савету Шафарика, који је предлагао да Срби приме
грчку просодију, Јован Суботић и Јован Ст. Поповић,
писали правила „српског слогомерија“' и склапали пра-
вилне хексаметре. И између српских стихова писаних у
то време и песама Војислава Илића није тешко запазити
извесне сличности. Ко да не помисли на Војислава Илића,
када чита ове стихове Љубомира П. Ненадовића (На Рајни):

Умукле пееме — одавно ветар њп је разнео,

Прошла је младост, ах, н с њпме прошло јв све,

II брег је овај престо певатп веееле песме:

Какав му шаљем глас, такав мп враће јек.

Војислав Илић, незадовољан својим добом и књижевношћу
својега времена, враћао се на старе и у њима уживао.

Место хероја са дугтГпушкама

II резовпма оштрпх јатагана,

Модернп укус царује међ’ нама,

Модерна лпца као што је Нана.

Но те лектпре већ ми душа спта,

Сад чптам „Повјест древннх Абдерпта“.

Из тога читања наших старијих писаца и враћања на
нашу старију књижевност, остали су Војиславу извесни ар-
хаизми, у данашњем књижевном језику изобичајене речи,
као: хоругве, волхви, светозарни, војинство, древни, по-

гибел, чрез.
Необавештени критичари тражили су узоре Воји-

слављеве далеко, код Хорација, Тибула, Овидија, Андреа
Шенјеа, Леопардија, Хајнеа и Кардучија. Први извори су
много ближи: то је непосредан утицај његова оца Јована
Илића, враћање на старију поезију четрдесетих година,
на школу „објективне лирике“ и „мирног чувства“. У
томе погледу његова поезија представља реакцију омла-
динској поезији, као што су његове идејеу основној супрот-
ности са националном и књижевном романтиком Омладине.
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II

Војислав Илић био је далеко од тенденциозне, „при-

мењене“ поезије омладинске, али исто тако он није ни

представник чисте уметности, „уметности ради уметности",

као што су узимали многи његови критичари, неупознатп

са целим његовим песничким радом. Он је сматран за нај-

бољега представника естетизма у нашој књижевности, за

аристократа у поезији, књижевног мандарина, најсјајнијег

присталицу начела: осИ рго/апиш уа1рш, песника који

је био потпуна супротност са убојном патриотском пое-

зијом Уједињене Омладине Српске и са сатиричном и со-

цијалном поезијом, целом „обличителном литературом"

седамдесетих година. Др. Лазо Томановић констатовао

је код њега „аристократску тежњу у уметности1'; Марко

Цар, расправљајући, у Војислављевој Споменици, Зашто

је Војислав био слабо популаран, тврдио је да је он био

„човјек, који је прије био створен да прави пјесме Ати-

њанима из доба Периклеса, него ли сувременим грађа-

нима Србије“; Јован Дучић је тврдио да „Војислав није

био такозвани народни пјесник“, а Светислав Стефа-

новић, колико тачно толико и оштроумно, говорио је да

је он — „салонски песпик наш“,

Истину рећи, то је мишљење могло да поникне не

само из недовољног познавања целокупности песникова

рада, но и с тога што његова поезија често и чини утисак

естетизма и „уметности ради уметности", и што је сам

он, у неколико маха, исказивао сву своју одвратност

према јавном животу и показивао жељу да се издигне

над страстима својих сувременика и борбама свога вре-

мена, презирући оно што је називао „дневним истинама

људским", носећи свој закок у својој души, и повлачећи

се у велико заклониште вечите Лепоте. Он је имао јаких

акцената да онако као Пушкии, у неколико својих песама,

угледајући се ту много на свог руског учитеља, служећи

се његовим мислима, а често и његовим речима, изрази све

презирање људскога стада, одвратност према тупој и грубој

гомили, осећајући се усамљен, туђ у њеној средини. Као
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антички мудрац из црних и крвавих дана тираније и раз-

врата што се покривао тогом и одвраћао поглед од живота,

тако се и он у мислима и осећањима одвајао од својих

сувременика и своје средине, и у једном часу горчине

и „великог гађења" певао:

Па шта ме се тпче њихово весеље'?

Илп њпне наде, плп љпне жеље?

К'о суморан путнпк на празнпку туђем

Зар са мрачнпм челом да међу њпх уђем?

. . .Ја нећу да певам... У најдубљем мпру

Покпдаћу жпце п разбпћу лпру

II када пх чујем на каквоме већу

Слушаћу их хладно, ал' спорпти нећу,

Гадпћу се само у срцу п душп,

II звпждаћу тако — да пм звоне ушп.

Неколико пута Војислав Илић је тако изнео своје схва-

тање поезије и задатка песника у друштву^да се одиста

могло закључивати о аристократизму и чистом естетизму

његове поезије.

Има једна његова песма, Два песника, у којој је изнео

два схватања поезије, утилитарно и уметничко, оно које

изнад свега тежн корисном и оно које све своди на

службу лепомс, и том приликом као да се изразио за

ово друго. Два песника су се нашла на вратима раја, II

завадила су се ко има више заслуга, и, према томе, ко

има више права да уђе у рај.

Проговорп првп песипк: „Заелужујем бољс место,

Ја сам пев'о о слободп п страдао за њу често.

Ударп.ча моје лпре будпо сам бедног роба.

И слободу васкрсав'о пз мрачнога њена гроба.

Мојом песмом невољнпцп васкрсење своје славе,

Од те песме осветнпчке крунисане стрепе главе.

Ј њеноме они такту чују звекет пз даљпне

II топовску страшну паљбу п шкрппање гплотпне.

Пусти, дакле, мене прво, да заузмем боље место,

Ја сам пев'о о слободп п страдао за њу често.
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Пошто је тако песник слободе рекао своје заслуге и

своја права, проговара песник љубави и лепоте:

„Заслуге су веће моје.

Моје песме вечном правдом и мплошћу срце поје.

Као тамјан што се дпже са олтара у внсине,

Моја тужна, чудна песма хорпла се из даљпне.

Хорпла се тако болно, молила се тако чедно,

Да је често умекшала победнпчко срце једно.

Ах, колико спрочадп над мојим се гробом моле,

Којпма је моја песма ублажпла тешко боле!

Ја сам вп'д туге њнне п плакао с њпма често,

Менп, дакле, п припада праведннчко прво место.

Но нигде то његово чисто естетско и искључиво

поетско осећање није нашло таква израза као у спеву

Песник, где је у уста Камоенсу ставио своје погледе.

Велики песник Лујзијаде, „горд н ћутљив“, погођен али

не саломљен, на болесничкој посгељи, у болници, спева

свој велики сан лепоте. Нзегова вера, његово одушевљење

не напуштају га. И када треба да да савете младоме

Хуану, он му нзноси две врсге песника. Прави песник

слуша само глас свога срца и пева само себе ради; он

свога Бога носи у своме срцу, и сам себи показује путе.

Он не пева да се коме допадне и додвори, било то кр-

вавоме тиранину или „суровој маси“, он не жуди за

успехом и не јури за славом. Његов слободни дух не

пузи по прашини, и он поносито не допушта да

... пуста маса проппсује њему:

Кад ће да пева, за што п о чему.

Између тога првог песника, и онога другог, недостојног

„надничара духа“ и ласкавца, разлика је огромна.

ОнаЈ је првп царскп ор'о тамо,

А овај другп вб у јарму само.

Докле облаке онај крилом туче,

Свој срамнп јарам овај другп вуче.

Док с криком овај под небом се нија,

За рику. овај батине добија...
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Али ипак, према свему томе, погрешно је уопшта-

вати и проглашавати Војислава естетом, аристократом,

„салонским песником“, тврдити да он није био „тако-

звани народни пјесник", и да је ладан, неузбудљив, као

какав олимпљанин, лебдео над својим узнемиреним и у

борби огрезнулим добом. Као сви наши песници пре њега,

као што је неизбежно у једном народу као што је наш где

толико ствари не ваља, где толикога нема и где се против

таквих или за толике ствари мора борити, и он је певао оне

исте „пригодне", политичке и родољубиве песме које то-

лико боду очи нашим естетима. Почев од наше поезије

XVIII века, од Плача Сербије Захарије Орфелина, Боја

з.чаја с орлови Јована Рајића, па преко Доситијеве Песме

на устанак Србијанаца, ода Лукијана Мушицкога, књига

„објективне лирике“ четрдесетих година, поезије „божан-

ствене стристи" шездесетих година, — наша поезија је увек

била на „ползу народаД увек_нагнута над народним жи-

вотом, увек у служби великих идеала. То је једна од

основних и највећих традиција наше поезије, са њом је

тешко и, према приликама које постоје, и немогуће ки-

дати. Ма колико поједини песници наши по својој при-

роди било далеко од акције и љубави за гомилу и јаван

рад, код нашег народа, у нашем друштву, увек је било

и увек има толико ствари да се каже, толико несрећа

да се оплаче, толико зала да се жигошу, толико нада да

високо издигну, да један осетљива душа и отворен дух

не може преко њих ћутке прећи.

И Војислав Илић, који је имао једну естетску при-

роду, и који је по себи био склон за „уметност ради

уметности", није се могао ослободити те велике тради-

ција српске књижевности, и, следујући примеру својих

претходника, Змаја и Јакшића, он се исто тако баца

у арену дневних политичких борба, као и они, постаје

песник слободе, и у то и у толикор мери да падају у

засенак његове песме „аристократске тежње" и чисте

уметности.

Да се разуме зашто једна тако у себе повучена и
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естетска природа као што је био Војислав Илић силазн

на.арену дневних борбе, не треба заборавити доба када

је он певао. Највећи део његова песничка рада пада

у осамдесете године прошлога века, доба пуне вла-

дарске самовоље и чиновничке корупције, политичког

притиска једне непопуларне владе, народне буне у земљи

и једног срамног националног пораза споља, када су

политичке страсти биле дошле до свога врхунца и када

је целом земљом настала једна очајна борба. То су били

дани. када се није могло остајати ладним и равнодушним

посматрачем, по оном Некрасовљевом стиху:

Кто жпветт, без'в печалп п гнпва,-

Тотт, не лгобиттд отчнзвн своеп.

И као сва млађа интелигенција у Србији, као без мало

цео његов нараштај, као сви његови ближи пријатељи и

другови, Војислав Илић се нашао у редовима раздражене

опозиције. У својој кући он се напојио љубављу према сло-

боди. Он је био син једног политичког незадовољника,

Јована Илића, добровољца из 1848 и скупштинског се-

кретара Свето-Андрејске Скупштине, који је радио на

преврату и извршио збацивање једне династије, не ради

промене породице и личности но ради промене система,

и који је, повучен и љут, гледао чиме су све свршили

његови слободњачки идеали из младости. И та љубав

према слободи, која се тако јако показала у многобројним

песмама Војислава Илића, није била последица само ути-

цаја његове кућевне и друштвене средине, зато што је био

син једног несмиренога старог бунтовника, што је живео

у средини која је кипела од политичкога гнева и где је

мисао о буни била једна од главних преокупација духова.

Љубав према слободи изилазила је из дубине његове

интимне природе. Он је волео слободу не као једну тачку

поли-тичког програма, но као најосновнију и највећу по-

требу свога духа, у њој је гледао све достојанство човека,

неопходан услов да један свесан и развијеп човек може жи-

вети, једини пут да се дође до душевне висине и ведрине.
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Зло које је владало у Србији вређало је својом дивљином
и ругобом његову складну и лепу поетску душу. Основ
његова слободоумља и његова демократизма био је сан
који је у души носио, сан једног складног, мирног,
лепога човечанства, једне „демократије земаљских бо-

гова“, како је рекао Хајне, сан који је он казао у песми

Остави ме, остави ме...:

Порабоћен дух човечи отрг'о се разнпх чуда,

Неетало је ружнпх страстп п суровпх предрасуда.

Хармонпчно п спокојно, као шумор у самоћп

Жпвот тече своме крају у нределе тавне- ноћп.

Храм љубавп п чистоте впсоко се небу дпже,

II у њему свакп обред девпчанством светпм дпше.

А народп загрљенп, удружеве хпмне плету,

Они хпмном братство славе п слободу славе свету.

Ко бескрајно тпхо море од пасладе п мплпне

Рајска љубав поплавпла древне горе н долпне.

И човек који је са таквим еденским сном у души живео
у Србији од 1883 и 1885 године, неизбежно јс морао
осетити онај „свети гњев“ и запевати стару и вечито драгу
песму слободе. У Песнику, штампаном 1887 у Одјеку, он је
овако изнео своје схватање једне борбене поезије:

Мој парпаскп драгп брате,

Ако тп је ведра душа,

Као што је ведро лпце,

Нека грме твоје жпце

Као громка света звона

У весељу п радости,

II у тузп п жалостп

Понпжених милијона.

Твоје. речп увек смеле

Нек пламене буду стреле,

Које порок бију широм,

Па ма био заогрнут

II рптама п порфиром.
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А кад спазиш у колевцп.

На умору мајку етару —

Да је очај сатро не бп

Тп је тешп слатком надом,

Алп њенОм спну младом

Пламенога подај мача,

II покансп руком својом

На гомпле угњетача.

У песми Дапијел, одушевљен смелим библијским проро-

ком, он песника сматра за оруђе исгине, обраћа се целом

своме нараштају и кличе му:

0 браћо! о друзи врлп! дпгнимо впсоко чело

Да Валтазару сваком пстину кажемо смело.

А ког је Јехова пзбр’о том реч нек грмп смела,

К'о жарке пророчке речп отрОка Данпјела.

И Војислав Илић није само тако говорио о својој улози

песника-пророка и песника заточника слободе и апостола

истине, он је исто тако и радио. Он је за све време на-

родних борби у редовима крајње опозиције, сарадник

радикалних и социјалистичких листова, политичких и са-

тиричких, Новог Београдског Дневника, Дневног Листа,

Одјека, Ћосе, Грбоње, Бича. 1887 године он је ревностан

члан радикално-социјалистичке Уједињене Омладине, и

беседама на зборовима и песмама у листовима излаже и

брани њене идеје. Он је кињен, гањан, оптуживан, до-

вођен пред суд, примораван наЈзад да бежи из домо-

вине. У целом једном великом низу песама, оч је певао

слободу и истину, и са пуно права је могао рећи о себи:

Тиранп нису твоје хвало чулп,

А сатраппма сп пљунуо у лпце...

У једној од првих његових песама, у Домовани, испе-

ваној 1880 године, он је тужио што:

нема иа свету впше

Да впда твоја скрана крила

Ни мача нема ропство да збрише,

0 земљо драга! 0 земљо мпла!
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У Посланица Пријатељу он казује своје дубоко уверење

да мрачна садашњост може да служи тиранима, али да

булућност припада само наполима. да ће доћи жељени

дан када ће одјекнути „слатка песма у слободној српској

гори“, и да ће тада његбва последља песма поздравити

подмлађену слободу

Што свечано као Фенпкс пз пепела васкршава.

Грађанска врлина су горке речи за званичну Србију

онога времена. где се слобода и истина спутавале и го-

ниле, и када се за љубав према слободи, правди, врлини,

за љубав према народу добијали на руке „хладни окови“.

У Обућару и његову сину, он показује и социјално осе-

ћање, и у једној живој слици слика влажну и убогу избу

радникову, „станиште нужде љуте". У Бичу, сатиричком

листу којн је 1889 године уређивао у Београду Сима

Лукин Лазић, он је на ускршњи дан овако казивао своје

ускршње жеље:

Да ваекрсне. сшвп роб

II слобода стара,

II да пукне мрачнп гроб

Убогпх Лазара.

Да васкрсне златнп век

Правде п мплпна,

Да зајечп новп век

Грађанскпх врлина.

И када не пева непосредне догађаје из живота су-

времене Србије, он увек велича заточнике и мученике

слободе. У песми Са Форума он пева трагичну судбу

племенитог народног трибуна римског Граха; У Смрши

Катоновој пева Катона Утичког, „последњег Квирита“,

који није хтео да сагне своју поноситу главу пред „крва-

вим диктатором", II није хтео да преживи смрт слободе:

Нека је проклет п презрон лукавп пзбраник рода

Што мирно пред собом гледа кад земљп мре слобода

Бо.ље је презретп жпвот у ропство којп баца,

II веран слободн спћи у крило праотаца.
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У Птз Ро1опше, једној од првих својих песама, жали

великог јунака пољска слобода Кошћушка; а у Гласнику

Слободе пева како је, на доглед Београду, погинуо

грчки револуционар Рига из Фера, „син Јеладе", „мајско

сунце коју греје". 1887, пред политички слом те године,

испевао је ону бунтовну песму Краљ Ричардо, која се

прво звала Бе го1 Гатизе, и цео свет је у енглеском ти-

ранину лако спазио слику краља Милана. 1887, штампао

је у Новом Београдском Дневнику, одмах после једног

скандала на једном дворском маскенбалу, своју песму

Маскенбал на Руднику, која је била забрањена и због

које је песник морао да ноћу, у сред зиме, пешице, бежи

од Горњег Милановца до Крагујевца, и због које је био

стављен пред суд и одговарао пред њим.

Примерци његове слободњачке поезије, докази ње-

I ове грађанске храбрости многобројни су. Из њих се

види да је овај „салонски песник" и „аристократски

песник“ волео и умео да буде и народни песник, пес-

ник слободе, и да на својој „сребрној лири“ затегне и

гвоздене жице. И тај човек који је код нас сматран као

највећи противник „примењене“, пригодне и политичке

поезије има тако смелих и бунтовних песама, какве

никала нису имали ни Змај ни Јакшић. Не под шифром

и у каквом дневном политичком листу, но у Отаџбини,

под својим потписом, он је 1888 певао :

Обуцп, Музо, свечано одело,

Свечана ј’ песма коју ћу почети;

Суморан глас ће бптн к'о опело

Ил’ као уздах, што нз грудп лети.

Сутои је пао.’. Дан п сунце оде,

Ал’ душа с тугом светлостп се сећа.

Упалићемо буктињу слободе,

Место лојаних новпнарских свећа.

А њезин пламен није тако малп,

Он може, Музо, небо да запали.

Тугу ћу своју поклонитп роду

И гробовима отаџбине своје,

Да силно јекне усклик за слободу
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С усана мојих п са лпре моје.

Безумно, страсно, са смехом п нлачем

А оружаеп мржњом ва тпране,

С Оуктпњом, лиром п са бритким мачем

Прослављаћемо осветннчке дане.

II као звона грмпћемо тада,

Са равннх поља п са барпкада.

Не само да је Војислав био човек свога времена у

политичкој поезији, но исто тако у својој патриотској и

панславистичкој поезији. Између његове политичке пое-

зије, која се тицала унутрашњих ствари у Србији, и патриот-

ске поезије, која је опевала невоље и наде неослобођених

крајева српских, постојала је блиска веза. На супрот вла-

диној политици, која је у то доба била аустрофилска, анти-

руска и противна велико-српским агитацијама, ондашња

опозиција је била русофилска и велико-српскај^Словенско
Звоно Војислава Илића казује то расположење опози-

ције у Србији и опште панславистичке идеје, које су код

нас пустиле корена још од доба Јана Колара и Људевита

Штура, сан једне велике „Свеславије", силне словенске им-

перије „од сињег, адријског мора до тврдог чинског зида“:

Ко ће нама на пут статп,

Кад слободи куцне сат?

Нас предводп Слава матп,

А победа стопе прага,

Јер уз брата стојп брат!

Песма је имала успеха, јер је одговарала једном општем осе-

ћању и једној општој нади, и један критичар онога времена

у њој је видео „наш програм будућности" и тврдио да

њоме „отпочиње нов правац наше патриотске појезије“Ј^г'

Патриотске пссме Војислава Илића нису малобројне.

Увек у општим идејама и осећањима, песник је узео

удела у оном малом ренесансу патриотиотизма,’ који се

код нас* јавио после пораза од 1885 године, као код

Француза, после „Страшне Године“, 1870—1871. То је

доба када се осетила потреба националнога прибирања,

буђења и јачања националне енергије, када се основало
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Друштво Светога Саве, када је „Стари Бард“ Каћански

кренуо Велику Србију. Тада је слободоумна, радикално-

социјалистичка омладина основала Уједињену Омладану,

којој је председник био Никола Николић, а уредннк ор-

гана Сава Кукић, и кренула свој лист Омладину, и Војислав

Илић учествовао је у томе, у један мах живоме покрету.

Остала је штампана једна његова политичко-национална

беседа, коју је говорио на једном скупу у Београду 1887

године, тумачећи идеје и намере Уједињене ОмладинеВ

Он истиче да је циљ Омладине „чување и неговање на-

ционалних особина народа српског и ширење просвете

по свима крајевима српским“. Рад на томе пољу је-

дини је спас српском народу, који је угрожен са свију

страна, и од аустријских и мађарских власти, и од ар-

наутских разбојника, и од бугарских агитатора, и од ка-

толичких мисионара. Са девизом: „ујединење, просвета,

слобода“, Омладина ставља себи за задатак: „сузбијати

уплив туђинштине, који хоће да нас економски и поли-

тички потчини, неговати у политички слободним дело-

вима народа љубав и интересовање за судбину подјарм-

љене браће...“ Чак и рад на учвршћивању политичких

слобода у Србији треба да има тај циљ. Онога дана

вели он, развијајући једну од основних мисли српскога

радикализма, када Србија буде збринула своје унутрашње

бриге, када народ буде задобио слободу и „економско

благостање“, дошао у могућност „да све своје мисли не

мора посвећивати дневним потребама за живот“, тек

онда ће се моћи потпуно предати раду на својим велкким

националним задатцима. И песник Сумње, који је у сво-

јим тешким часовима узвикивао:

Ја 8111,16 ништа нс верује.ч, ништа!

умео је да пађе и друге речи вере у живот, наде и борбе:

„Ми нисмо Хамлети који сумњају и у себе саме, ни кукавице,

које се плаше од сенке своје. Ми смо слободни синови на-

1 Задатак Уједињет О.иладине. Нови Веоградскн Дневник

1887, бр. 91-93.
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рода српског, који племенитим одушевљењем подижу

заставу своју, заставу човечанског права, који су готови

да поднесу све жртве за светиње истакнутих идеала“. И

то код Војислава Илића одиста нису биле празне речи.

Он, коме су створили репутацију ненародног песника,

борио се као добровољац у рату од 1885 године, док

су „народни" песници из пристојне даљине певали рато-

борне химне и крвожедно „шкрипали зуби“.

^Та родољубива осећања нашла су одјека и у ње-

говој поезији. У добу које је било засићено омладин-

, ском поезијом, он је нашао начина да патриотска осе-

ћања каже на нов и леп начин, без баналности а са

поезијом. Он је по нагону осетио врло лепо оно што је

један велики песник француски, Сили Придом, казао:

„Љубав према отаџбини је осећање које је мрско не

имати, а смешно казивати иа један извесан начин“. И он

је нашао тај начин да испева неколико лепих, ни мало

посведневних песама, где и без ханџара, и проливања

крви и дима, има поезије и патриотизма. У песми На

гробу војводе Дојчина у Солуну, он прво пада у еле-

гично расположење над растуреним гробним хумкама „по

светим пољима отаџбине моје“:

Од капија тврдпх Виндобоне града

До обала цветнпх где пролеће влада,

Гроб до гроба лежи п сведочп јавно

Да гпнусмо славно.

Па п овај спомен где зампшљен стојнм

Десте немп сведок о вптешкој силп...

Међе царства свога гробнпцама својом

Мп смо бележплп.

У песми На Вардару, када се српски национализам

окренуо к Југу, он је узвикнуо у једној свечаној, пате-

тичној апострофи, каква се ретко чула у нашој иначе

тако обилној патриотској поезији:

0 валп, о реко српска! Столећа тако се губе

II као таласи тону у море вечностп тавне...
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Ал' твоје бисерне капље камена подножја љубе,

Где споменпцп стоје народне прошлости славне,

Ал’ ће ко рајекп Фенпкс спјнутп слобода .мпла,

II ја ћу стајатп ведар, гдп сада погружен етојим,

II паш ће орао белп шпроко развптп крила

Над урвинама твојпм.

Од значаја је да је Војислав Илић највећи део својих

родољубивих песама штампао у дечјим листовима, осе-

ћајући потребу да се нараштај који наступа васпита у на-

родном поносу и у вери у будућност бољу од садашњости.

И у свима тим песмама, он је увек умео да очува не

само довољну поезију, но и довољну меру, духовну рав-

нотежу. Док је патриотизам наших ранијих песника имао

нечега и сувише крвавога и дивљачкога, дотле је његова

патриотска поезија, колико је то у опште могућно, код

овог песника хармоније било релативно питомија и ху-

манија. На нову годину 1883, у једном дечјем листу, он

овако поздравља „ново доба, нови дан“.

Ах! какса срећа! Рад II труд

Што дух п разум крепе

Богатом руком шаљу свуд

Награде своје деис...

Ноломљен лежи брпткп мач

II штит п копље сјајно —

Ни ланца звук, нп ропски плач

Не ружп време сјајно.

II срећом занет народ мој

Весело баца поглед свој

Од Саве до Урала.

Те и толике песме сведоче колико има тачности у

оном доста распрострањеном гледишту о ненародности и

аристократизму Војислава Илића. Ма шта се говорило, он

је био човек свога доба, саосећао је са својим народом и

са својим нараштајем, и као сви велики ранији песници

српски био песник слободе. Цела та његова дневна, при-

годна, политичко-патриотска поезија не стоји можда у

складу са његовом класичарском, неузбудљивом, описном

и естетском поезијом. Али песник, као и сваки други
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човек, не представља никакву геометријску правилност и

схематичну уредност, и хамо развијени и богати духови

имају противречности у духу, која значи ширину по-

гледа, слободу духа и величину душе. Као Војислав Илић

био је парнасовац Леконт де Лил, који је у предговору

својих Античких Поема прокламовао начело: да уметност

мора да буде безлична, песник неузбудљив, а поезија

да има карактер универсалности и да као орао лебди

над ситним људима и њиховим ситним бригама — а

био републиканац, „бесан комунист", како се сам на-

зивао, борбен атеист, стуб Фурјеове Фаланге и Конси-

деранове Марољубиве Демократије. И једну такву, само

привидну, противречност, коју је могао да допусти један

песник као што је Леконт де Лил, могао је себи да до-

пусти и наш Војислав Илић.

Војислав Илпћ, поред свих тих песама вере у живот

и садашњости, био је у основу, у природи својој меланхо-

личар. Када је, одмах у почетку свога књижевнога рада, још

1880, штампао мрачну песму Домовина, Јаков Игњатовић

је додао испод ње: „Ову песму саобштавамо у надњи

да се суморно прорицање песника неће испунити и да

ће се доцније веселије песме чути'*.1 Ма да је у својим

песмама ретко говорио о себи, ма да је бол који он

опева мање личан а више опшгечовечански, ипак еле-

гична нота његове поезије изилазила је из његове при-

роде и особитих прилика у којима је живео.

Пре свега, оно што је најличније: то је његово здравље

и начин како је провео жнвот; они исти разлози који су

изазвали песимизам и мизантропију Бајрона и Леопар-

дија. Његов брат Драгутин Ј. Илић овако даје разлоге

његову незадовољству са животом: „По својој природи

необично бујан и жељан непосреднпх ефеката, он је у

првом детињству своме, све до петнаесте године, био

1 Недељни Лисш, 1880, бр. 29.
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осуђен, да већи део живота проведе између четири зида,

и да чезне и да сања о томе, шта би све он радио, кад

би био у стању, да се сав баци у таласе живота. Његов

дугогодишњи недуг у ногама, који се од времена на време

јављао свом жестином, није му допуштао да своје де-

тињство и прву младост употреби по својој вољи. И то

је његову бујну природу ломило; овај недуг окивао дух,

због чега је био приморан, да своје чежње обуздава

трпеЈвивошћу, а то је баш и утицало силно, да се у ње-

говој песничкој души развије елегично расположење и

суморност“.1

Затим, то су били други узроци, личне и породичне

природе, који су утицали на његову душу и стварали рас-

положење у коме је највећи део својих песама нспевао.

Његова породица, рђаво политички виђена, падала је;

он се рано оженио, и жена и деца му поумирала. („А

најдраже смрт је пограбила, да се мени никада не врате“).

Редовне школе није учио, места која је добијао нису од-

говарале његовим способностима, и целога века морао

се мучити да колико толико обезбеди живот себи и

својима.

Босанска Вала донела је неколико његових писама

из 1891 и 1892,2 из које се види како му је била тешка

борба животна. У августу 1891 њему је живот у Србији

онемогућен, и он хоће да иде „ма где“, чак је био у

намеран, и већ радио на томе, да иде у Црну Гору. Тада

је једно време, у тим тешким материјалним приликама,

настао једногодишњи прекид у његову песничку раду.

Када је добио за учитеља српске основне школе у Турну

Северину, у Румунији, писао је у фебруару 1892: „Ја

овамо живим — не знам како да кажем. Да ме околно-

сти нису нагониле, не бих се никад примио овог посла,

јер није за мене. Има дана, кад сам тако нервозан, да

1 Драгутин Ј. Илић; Гдекоја о Војис. тву. Вранково Коло,

1407, бр. 7, стр. 181—182.

- Јован Грчић: II.) моје. некадашње уредпичке архиве. Во-

санска Ви.ш, 1903, стр. 292.
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ме сваки звук вређа, а овамо морам да носим са децом'1.

Он се тамо осећао као Овидије на обалама Понта, као

Пушкин прогнан на Крим, и он, који је иначе тако мало

певао о себи и о својим невољама, учинио је целу једну

исповест, открио целу своју душу, дао објашњење за

сву своју тамну меланхолију, у песми Елегија на разва-

нинама куле Северове:

...Надежде вараху мепе

Обмавули ме друзп

Као блуднпце жене.

Садашњост моја је пуста, ко пуста пећпна нека.

II у њој суморно звонп мој слабп п празан глас;

Прошлост је протекла моја ко бурна планпнска река,

А са њом радостп моје ко р§јскп један час,

Ко звук пзгубљен давно. За све што беше лепо,

За отаџбпну, љубав п младог друга свог,

Спокојство п дане своје ја сам жртвов'о слепо

II спле духа мог.

II све је пропало редом: завпчај, љубав п друзп.

Па п топлпна жеља п вера, па п над.

II ја сам остао самац. 0 појте песму о тузи,

Смртно је моје тело разореп. празан град.

Затим, били су често психички узроци његове туге.

Са великим надама, са широком вером, са оном „једин-

ственом, вечитом и светом Илузијом“, коју је певао

једном велики разочаран песник, ушао је он у живот, тра-

жећи оно што он не може да да. Са болном осетљи-

вошћу једног деликатнога духа, са „одераном душом“

песника, која силно осећа све убоде и грубости спољнога

света, он је у брзо морао запевати тужну песму „увелих

снова“ и „одбегли мај“ Јакшићев. У неколико махова, он

је причао драму своје душе. У једној посланици (Мојим

ГЈријаШељима) 1886 године, он је певао;

Шта ја хоћу? Чему срце жудп ’

Ах I та ко бп разуметп мог'о...

А же.ља је огњевнтих много

Што ми огњем распаљују грудп.

Моја душа од детпњскпх дана

Стремпла је у бурноме лету
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У пределе заношљивпх етрана

Некол чудном непознатом свету,

Где радошћу све мпво мприше,

II вечптом хармонијом дише.

Сад не жалим обмануте наде,

Нптп летпм у неоеске стране '

Ја не тражпм прпјатеље младе

Моје давно погуољене наде!

Ја не иштем нежног сажаљења

Од ледених и пакосних људи;

У данима горкога мучења

РБиним ледом замрз’о сам грудп...

Вашп борцп мене мало плаше,

Хладно пљујем.на светиње ваше!

Као толики песници XIX века, а нарочито из прве

половине његове, Војислав Илић је боловао од „свет-

скога бола“, од „болести века“; он је био, како сам

вели, „жртва просветнота века“, у кога је старо веро-

вање оборено, а ништа позитивно није дано узнемиреном

духу и рањеној души човековој. У Исповеста, он је изнео

целу своју душу, сав свој скептицизам, који је, по речима

Ренановим, „духовнапарализа“,неверовање, осећање осам-

љености, слабости ломног разума, небо празно, нигде

звезда да пут показују, нигде ослонца за слабе руке,

свуда око човека „ноћ, дубока ноћ!“ Њега хвата пре-

рани умор, умор од живота који још није ни почео жи-

вети. Он пред собом види „досаду, маглу и таму“, и јоште

млад пева Старчеву тугу, тугу годинама обрвана и жи-

вотом покошена човека, који види да је све свело око

њега, као што је његова душа увела. У Посланаци при-

јатељу, он казује то страшно осећање, када још телом

млад човек осети да му душа стари, када се свети

пламен гаси у грудима, и када се почиње ништа не желети,

ништа не волети:

Пријатељу! тако исто мојим грудма пустош влада

И на моје бледо чело хладна тако сенка пада,

Ја у вече дижем пехар и наздрављам њиме зорн

Дах студенп да одагнам, дах крји ми душу морп,

3
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Пспред кога светла радост п небесна гпне нада

Као цвеће које вене кад сту.т на јесен влада.

Да јесен се прпблпжује... На вртове мојпх

Маглуштпна тпхо пада. јер долазп јесен ра>

Овај хладнп, чудни ветар, гато мп душу провејава

То је веснпк, којп јавља да долазп јесен права...

Са таквим осећањима, у таквом расположењу, ње-

гова поезија је морала бити мрачна и тужна, слична

„плзчној Ниоби“, Ниоби, „несрећној и болној мајци“.

Ндегова поезија му је уточиште од ругоба и болова света,

а лепота му је, као једном модерном песнику, „вео којим

обвија ругобу света“. Његова муза, то је онај Анђео

туге, који, распуштене косе и под венцем од љубичица,

обара главу на сребрну лиру, са чијих покиданих жица

звоне последњи акорди, и по тавним дубравама пева

'болне и слатке песме. И тако ће цела његова поезија

добити један сталан елегичан тон, и од њега ће остати

пет или шест елегија, под изричним именом „елегија",

као што се великом делу његових песама може дати то име.

Једна таква природа као што је био Војислав Илић,

у једној средини као што је било српско друштво осам-

десетих година, није могла марити за садашњост. У песми

Домовина он је певао:

И са таквим расположењем он је одвраћао очи од са-

дашњице и повлачио се у прошлост. Један елегичар као

што је он био, у она мутна времена, морао је најрадије

певати оно што је било, прошлост свога живота, оне

„увеле мајске руже“ и мртву младост своју, или прош-

лост човечанства, „седу прошлост", меланхолију мртвих

ствари.

Не само да је љубав према прошлост изилазила из

његове природе, њу је примио још у својој кући. од

свога оца и песничкога учитеља Јована Илића. „Политички

каракгер нашега оца, прича Драгутин Ј. Илић, био је

На гробу твоје прошлости славне

Садашњост лежи распета, бледа...
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прожет незадовољством. Неуспех његових идејала од 1858

год. и немогућност да се измири са уставом од 1868 г.,

који је отварао широм врата корупцијоном и реакционом

бирократском систему у земљи, учинили су, да се повуче

са политичкога позоришта и разочаран у своје другове,

са којима је 1858. год. извршио револуцију, да се пот-

пуно изолира, како од бивших својих другова, тако од

осталог света... Ова стална разочараност и песимистичко

гледање очево у карактера садањега доба, имало је јаког

утицаја на све нас, па и-на Војислава. Очеви идејали

били су у историјској прошлости, класично Периклово и

Фокијоново доба, маварски калифати и њихова висока

култура, патријархални основи у нашем народном животу,

који се у велико рушише под притиском реакције и ко-

рупционог бирократског система, и најзад филозофија

Кантова (Хекела иикако није трпео, и сматрао је да је он

изопачио Кантове идеје), па онда доба хуманиста са њи-

ховим идејама, све је то истицао тако, да њом што уоч-

љивије истакне разлику између велике прошлости и не-

складне садашњОсти".1

Сам Војислав Илић казао је у једној прилици како

му се причињавала сувремена Србија и какав је утисак

чинила на младе духове и на чисте душе. „Ни једно ко-

лено наше од како је држава српска обновљена, није

образовано под тако неповољним околностима као што

је колено коме ми припадамо. Појаве у друштвеном и

политичком животу нашем, које би нам морале бити не-

јасне, кад не би имали на уму оно, што се код нас до

сад у оваквим приликама догађало, нису могле послу-

жити томе да у њима очврстају љубав према идејама и

веру у лица, која су се са тим идејама јављале међу

омладину, а користовала се њоме за свој лични интерес“.

Он око себе види „профанисање свију могућих начела,

ренегатство, обарање аукторитета на прљав и недостојан

начин“, многобројне „скандалозне појаве у јавном животу,

1 Гдвкоја о Војнславу, Бранково Коло, 1907, стр. 183.
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које су у стању да доводе човека да самога очајања или
простогд шарлатанства".1 У песми Оргија он је казао сву
одвратнсст према свакодневном свету, према обичним
појмовима, „одличним људима“, „личностима важним“,
„идолима јавног мњења“, прљаву хуку светску, ругобу
обичнога живота, и затражио од богова да му улију
„божанске моћи“, када га живот нагна да оде к људима и

да живи међу њима.

За ружну садашњост он је из почетка имао сатиру
и осуду, чувајући веру у победу истине, али зло је оста-
јало, и он је свој идеал морао помицати назад. Још 1882,
као врло млад, он пева Дух прошлостш, поредећи га са
„бледим призраком умрлих снова и јаве". 1890 године,
у песми Мојој Музи, у једној од оних карактеристичних
песама у којима баца пуну светлост на своју тамну душу

и тамну поезију, он вели:

II препорођен тако, под заставом слободе,
Мој дух се глупостп смеј'о на њеном шареном трону,

II грубој соканкој луди и робу салонске моде,
Нарцпсу, фанфарону.

Векови минуше тако. Древнн се идолп скрпше,
А разврат једнако жпви и груба сила с љим.

Ја се колебам с нова, и ја се не смејем впше
Над смраднпм гробом тпм.

Спустнвшп клонулу главу на своје уморне руке,
На развалпнама духа ја нађох пзворе туге:

Но глуви за речи твоје, не чуше небесне звуке
Нп власници ни слуге.

II сад не тужим више. Застор је подпгнут светп,
II кпп Саиса древног обнажен сад је тек,

Живот је оргпја гнусна, над којом без трага лети
За веком мрачнп век.

У неколико маха, он је показивао ту велику љубав за
прошлост и називао себе песником прошлости. Његова
песма Химна векова казује мрачну и поетску величину
онога што је некада било, и симболично слика онај та-

1 Задатак Уједињене Омладине. Нови Београдски Дневник,

1887, бр. 93.
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јанствени мртвачки спровод, који, ,,у вечерима позним“

и „у немом свечаном ходу“, пева:

Суморну п хладну песму,

Химну векова тавни.

'Л/ Светковини Ладе он приказује себе, у ламартинов-

ској пози:

Сам наелоњен на камену хладном,

Што га сура маховпна скрпва,

Мирно слушам песме премалећу,

А душа ми тужну прошлост снива.

Има једна његова већа песма Опсада Бенаре, за коју

вели да је одломак из већега спева На Рушевинама. И

тај наслов На рушевинама могао би да иде једном ве-

ликом делу његових песама. Његова поезија је оно што

је сам певао:

То удара прошлост у сребрну лиру...

Његова муза је, како пева у једној од својих елегија, као

„анђео вечног мира“, који

Гробовско сади биље,

Тихо стреса и узвија,

Густп бршљан и ковиље.

Радије но ишта он је певао „сан вечности", „споменике

изумрлих дана“ и гробове, нарочито гробове, покривене

седом маховином и обвијене густим бршљаном, колико ни

један српски песник пре њега. Такви су Усамљени гро-

бови, „гробнице канова силних“, тулбе Муратово на Ко-

сову, гроб војводе Дојчина у Солуну, развалина куле

Северове.

Његова поезија, која се одмара на гробовима и

на „развалинама духа“, у своме бежању од света и људи,

повлачила се у далека, цветна доба човечанства, у оне

дане слободе и среће првих људи, у „мрачна, минула и

древна лета“,

. . .пре милиун монсда лета,

Кад још није било ови људп, овога света.
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Неколико његових већих песама дешавају се у том леген-
дарном добу. Он има ту херувимску поезију, он има свога
Рибара, Духа, Колока, Између неба а земље, као што
Гете има Фауста, Бајрон Кајана, Ламартин Пад једног
анђела, Љермонтов Демона. Ако се та његова поезија не
дешава у тим првим, пролетњим данима човечанства, у хе-
рувимска доба, он бежи на Исток, не на турски Исток
наших старијих романтичара, који су се угледали на Пла-
тена, Даумера и Боденштета, но у далеки, прави Исток,
на азијске висоравни, подножје Хималаја и свештене обале
Ганга. У песми Исгпок, он узвикује

Хајде, о хајде, са мном, мој љупки, продетњп цвете,
На даљне, чаробне путе, у крпло чуднога света!
Хајдемо где палма расте п ружа п лотос цвета,
Где мпрне газеле џасу п рајске тпчице лете

II Гангес вечптб шуми...

Он Исток воли из оних романтичарских осећања из којих
су га сви романтичари певали, као земљу великих страсти,

и у Колоку он вели:

Кад бп мог’о што бп хтео

Ја бих тебп полетео,

Да ужпвам чудне сласти,

Да осетнм, што осећам

У бајкама заношљпвпм,

Да ужпвам оне дражи

Даљнп Исток што пх има.

А моје пх срце тражи...

Али, то је само по изузетку. Он Исток воли са једном
извесном љубављу за декорације, за његове нриродне
величине и лепоте, за његову егзотичност и живописност.

А моја ме мудрост мамн сваког дана,

Да се вратпм натраг у пределе сретне,

Где сребрни валп тихога Јордана

Запљускују поља п обале цветне.

У песми ;,Љ (Под ногама мојам...}, тај његов ориента-
лизам добија свој најпунији израз:

Ах, мисао моја за вама се креће, -

Где јесенп мрачне не царује ћуд.
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Где на земљп вдада вечно премалеће

II мпађанп жпвот разлива се свуд.

Где споменп стоје од псконскпх дана,

II мпрпсне шуме древнога Лпвана.

Где поклонпк седп у чаробно.ј ноћи

Смерно дворн Бога п беседп с њпм,

Где молитва птуми по чудној самоћп,

II к небу се днже од нзмпрне дпм.

II шум тпхо струјп од мртвога мора

II тишина веје са прастарих гора.

То повлачење песника изданашњег света је потпуно,

на свима линијама и у свима правцима. И први дани чо-

вечанства и Исток нису му довољни да сакрију његову

меланхолију. Он бежи у сва доба и у све земље, и ње-

гова поезија има више космополитског но и код једног

ранијег и познијег српског песника. Поред источњачких

песама Асфирова заповест, Колок, Данијел, Опсада Бе-

наре, Правоверни, Четири песме калифе Абу-ел-Рахмана,

он има и старо-словенских, као Љељо, Лада, Светко-

вине Ладе, Словенски Кнез, Пастирка и Љељо, Погода

и Симзерла, Северни ветар, Дарови неба. Има их и

енглеских (Краљ Ричардо), француских (Вартоломејска

ноћ, Последња ноћ у Тамплу), талијанских (Тасов опро-

штај, Мраморни убица, Алхимичар, Петрарки), шпан-

ских (Шпанска посла, Љубавна прича о дону Иунецу

џ дока Клари), португалских (Песник), пољских (Љу-

бавна трка, РтК Ро1оп1ае).

Али нарочито има много песама из класичнога света,

због којих је Војислав Илић код нас у неколико сматран

и за класичарског песника, човека који је у нас извео

читав један мали ренесанс класицизма, тако да је један

српски критичар, пре двадесет-година, могао казати о ње-

говим песмама: „ту први пут осјећамо са нашега Парнаса

свежи дах Јелинизма“. Од њега је остао цео један низ

класичарских песама. Из јелинскога класицизма су његове

песме и спевови: Нарцис, Бахус и Купидон, Литија,

периклова смрт, Аргонаути на Лемносу, Дсшаја, Клеон
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и његов ученик, Ниоба, Пред Тројом, Нимфа, Коринт-
ска Хетера, Плач Алфродите над Адонидом. Мањи је

број песама из римске старине: Јулија, Овидије, Тибуло,

Са Форума, Катонова смрт, Авгур.

Војислав Илић није марио за Хришћанство, као и

сви модерни класичари у осталом. Своје неверовање он је

рекао у песми Исповест, своје историјско-филозофско

схватање Хришћанства у песми Авгур, где представља

„мрачне хришћанске чете“, где, уз побожне химне и ли-

тије, мачем и огњем, сатиру стару цивилизацију паганску.

Средњи Век он готово никако није певао, и хришћанскн

звуци никако се не чују у његовој поезији. Али за то, он

је осећао у дубини душе лепоту и величину старе па-

ганске цивилизације, и у раној младости слика тога

цветнога доба човечанства ушла му је у душу да одатле
никада више не изиђе. Када је 1889 дошао у Солун, на

домак Олимпа, пред плаво море грчко и миртове шуме,

пред све мртве „сведоке векова славних“, он је кликнуо

из дубине душе поздравну песму „мајци Јелади“:

0 завичају цветнп мудростп и вечне сдаве...

Истина божанска лежи у древној прошлостп твојој

Кад дух слободан беше. Где сада зампшљен стојпм

Од раног детпњства свога ја сам у души својој

Блудно Ио истом по.љу, по цветнпм пољпма твојпм...

И песник је увек имао носталгију Јеладе и њенога ведрога
живота. У данашњем сувом и жалосном добу, где је
толико несклада и ругоба, где су душе изгубиле сву
ведрину, он се осећао као онај цвет који се некада нијао
„под љупким небом Аркадије сретне", и који је пренет у

далек и туђ свет дугих јесени и дебелога снега, црних

бреза и пустих поља са стрњиком. У Исповеспш, написао

је он овај карактеристичан стих, који је после изоставио:

Лх, што еам тужан ппташ. Ствар је проста.

Жнвот ме овај дражп, дух мп тре.

Ја нпсам чедо Аркадије цветне,

А то је доста па да појмпш све.
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За те класкчарске песме, са стручне стране, оштро је

примећено да су писане без познавања класичнога света

и старине. Г. Лука Зима, у своме овећем чланку Ста-

ршско труње грчко и латинско у песмама Војислава

Ј. Илића, указао је на његове материјалне грешке, на

„доста ствара, што се тичу старинства грчкога и рим-

скога, за које се може рећи, да би песник боље урадио,

да их није мешао у своје песме, те их тим. старинским

труњем натрунио". И у томе чланку, поред свих цепи-

длачења једнога професора класичке филологије, који

није волео да се нестручни и непозвани усуђују на ње-

гово поље, и коме су ситније омашке изгледале као зло-

чини против митологије и класичне историје, има и круп-

них и основаних замерака. Војислав Илић није правио

разлику но је стално мешао Феба, сунце, са Фебом, ме-

сецом; исто тако меша узима за једну исту личност

Крона и Крониона (Кроновића), и смрт Исусову ставља за

владе Августа, док је Исус распет за време Тиберија;

Перикла назива автокра.тором, што овај никада није био;

„Нерејеве ћери на чистом- небесном своду“ митологија

ставља на дно мора; у његовим песмама Римљани носе

јелински пеплон и хитон, а Јелини римску тогу. Наро-

чито је Зима прекоревао песника због онога што је он

називао „митолошком бркаоницом", што је мешао јелин-

ске и римске богове, испреплетао обе митологије, ставио

заједно Баха и Пана, Цереру и Купидона, Плутона и Ју-

питера, Ганимеда и Меркура, шта више мешао је и сло-

венска божанства са грчким, и тако у једној истој песми

напоредо стоји Бореј са Ладом и Љељом.

Прекори Луке Зима били су добрим делом осно-

вани, и Никола Вулић, који је, добро расположен према

Војиславу Илићу, узео га у заштиту од Зиме, изјавио је:

да не мисли узимати у одбрану Војислава од прекора

да класичну старину није добро познавао, „јер га од

тога прекора нико не може одбранити“. Извесно је да

наш песник није класичну страну знао тако потпуно и

научно, као други велики или модерни песници који су
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је певали. Леконт де Лил није био само песник класичних

мотива но и одличан познавалац грчкога језика и један

од најбољих француских преводилаца старих јелинских

писаца. Од њега су остали преводи: Илијаде, Одисеје,

Хезиода, Есхила, Софокла, Еврипида, Теокрита, као и

орфејских химни и анакреонских ода. И његово знање је-

линскога језика толико је било да је, нешто педантски,

грчка имена другачије и правилније транскрибовао но

што је обичај у француском језику, и писао, на свој

начин, и ближе оригиналу, А§атешпбп, АкћШеиз, ОгеИез,

ШуЈаЈтпебЈга. Жозе Марија де Хередија, који је у неко-

чико од својих сонега у Трофејима свео, кондензовао сву

јелинску цивилизацију, био је ђак Есо1е без сћаЛез,

стручно учио и до појединости изучио стари свет. Наш

'песник, који није учио редовних школа, чија су читања

била искључиво песничка, који сем рускога није знао

страних језика. и стране узоре знао само по руским пре-

водима, упознао се са класицизмом код енглеских песника

XVII и XVIII века и руских песника са краја XVIII и по-

четка XIX века. Један од главних његових извора био је

руски превод Шекспирова Троила и Кресиде у руском

преводу, а Илиаду, коју помиње у Перикловој смртш,

наводи по једном старијем руском, Гњедичевом, преводу.

Са таквим недовољним и површним знањем класицизма,

са потпуним незнањем класичких језика, наравно да се

морале чинити онакве грешке какве је Зима забележио,

и ако се чему има чудити то је томе што их нема и већих.

Али поред свега тога, Војислав Илић је оном неве-

роватно јаком интуицијом својом осетио величину и ле-

поту класичнога света, и, макакве биле нетачности у поје-

диностима, његове песме из класичне старине дају утисак

оне ведре лепоте и мирне величанствености старих поезија,

и показује једно чудно јако осећање живота и душа

класичких. Више и боље но и један песник наш он је

то осетио, ишрема њему обавештенији и ученији класи-

чари наши, као Лукијан Мушицки, Јован Хаџић, па и

сам Јован Ст. Поповић, изгледају као педанти који се
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вежбају у мртвом школском класицизму. У поезији је та-

ленат највећи аргуменат, и оно исто је Војиславу Илићу

недостојало у знању и образоваљу он је срећно надок-

нађивао својим финим урођеним осећањем, силном спо-

собношћу за песничке асимилације и великом вештином

у руковању стилом, тако да његове песме, поред свега,

ако нису класичарске.дају утисак класичнога. Он је можда

био наш једини песник који је могао да да књижеван,

поетски и у духу и типу адекватан превод Илиаде.

Треба упоредити његов превод једнога стиха Илиаде

у Периклавој смрти са сувим и школским преводом Томе

Маретића, па видети сву разлику која постоји између

песника и филолога, и видети колика је штета што Во-

јислав Илић није преводио велике класичне спевове.

X IV

Оно што чини основну особину једнога правога

песника то је да има велику осетљивост према утисцима

спољнега света, развијен унутрашњи живот осећања и

узбуђаја. Један песник без престанка осећа покрете своје

душе и према спољнем свету и има ону исту радозна-

лост и осећајност, ону исту способност чуђења и дивљења

које и примитивни људи и деца. Војислав Илић је имао

те душевне особине врло развијене, и као ретко ко од

наших песника он је имао то битно, основно поетско

расположење, које све силније осећа и у високом тону

казује. Своју поезију, он је носио у дну своје душе, која је

треперела и звонила Он је имао онај нарочити дар који

песника чини свет за себе, извор, стваралиште, због чега

су стари Грци песнике називали творцима, оно што „дух

Господњи што све ословљава". У једној од последњих

својих песама (Еад се угаси сунце...) он казује све што

избија из његове душе, када се нађе сам, пред самим

собом, нагнут над самим собом:

Ја сиђем усамљен у ноћ. И речи тајанствене

С усана мојих тада одгоне сан и смрт;
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Духне ненаднп вихор п све се из сна прене

Оживп цео врт.

II старо, стољетно храшће зашушти монотоно

Старинску некакву песму, старпнекп некп јад:

Бели се занија цветак, ко мало сребрно звоно,

Занева цео сад.

Из мрака, пз неба, земље, пзвпру чудесне прпче,

Гласова све јаче бпва п ваздух чисто врп...

Један се церека лудо, а један очајно клпче

Као духовп злп.

Но ја их разумем лепо. То нису нечисте спле,

Но моје немпрне душе неопеванп јад.

Онп се отимљу бурно п сву ноћ певају менп,

Кроз опустелп сад.

Са таком, као мимоза осетљивом душом, са таквом спо-

собношћу за јако одговарање на спољне утиске, са тако

нервозном душом могу се писати песме. Са једном таком

природом силно се осећа сваки људски бол, као и све

чари и лепоте природе. Једна таква душа ствара, изазива

пејзаже и поезију. Војислав Ј. Илић је као његов Хуан у

Песнику, који вели да се из његове душе поезија прелива,

када гледа звездане ноћл и пучину морску, и из тих до-

дира са природом из његове душе избија млаз чисте и

велике поезије:

II онда валн страсне душе моје,

Прекппе. теку преко међе своје

У звучном складу... Но то нпсу речп,

То нпје песма, што с усана јечп,

Но усклпк среће, што пз душе стпже,

Впјор, што мпс'о међу звезде дпже,

Заношљпв јаук болова п среће.

Шум, што се бурно са дна душе креће! ју

! >пло би неправедно цео таленат Војислава Илића све-

стп на вербализам, на ретку вештину у слагању и сроча-

вању речи и на вешту и глатку версификацију. То су

лично његове најјаче особине, али он је у великој мери

имао оног песничког основа без којега нема праве поезије.

Он је био једна отмена песннчка душа, са врло живим
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осећањем лепоте, пластичке лепоте, он је умео да говори

пробраним речима, са свечаном дикцијом, и тако његове

песме остављају јак поетичан утисак.

Ранији српски песници, занешењаци у својим најлич-

нијим осећањима и огрезли у патриотској реторици, старали

су се да њихова поезија буде што страснија и родољу-

бивија, занемарајући њену спољашњу лепоту, која је била

остављена ћудима надахнућа и случаја. Код најбољих од

наших старијих песника форма је често таква да њоме

данас не би смели писати ни слабији стихотворци; код

Јакшића има реторике која није далеко од галиматијаса,

а код Змаја има и вулгарности мотива и осећања, и је-

зичких и метричких грешака које зачуђавају код песника

његове вредности. Као и цела наша ранија књижев-

ност, тако и поезија била је готово неписмена, или бар

неисписана. Тек с&Војиславом Илићем наша поезија по-

чиње бивати уређенија, умивенија, писменија и књижев-

нија, одговарајући тако новим потребама и укусу нашег

друштва. Његови непосредни учитељи, Пушкин и Жу-

ковски, били су естети и песници форме и чисте умет-

ности, на супрот утилитарној поезиј«/руској са краја

XVIII века, која је поезију стављала у службу морала и

сводила на голо предикаторство. Више но и један од

његових претходника он је обратио пажњу на облик, и у

томе је успео и створио једну поезију, која се, не без раз-

тога, дала поредити са парнасовском поезијом француском.

Било.би врло тешко наћи и казати материјалну фор-

мулу поезије Војислава Илића. Његова поезија има ту

тајанствену магију речи која се на крају крајева не да

разлучивати и сводити у формуле, и њена нематеријална

лепота осећа се а не казује. Али ипак има две стране

његове поезије које садрже велики део лепоте његових

стихова: то су његове велике способности за описе и

вештачко руковање стихом.

Он је не само најбољи но и први дескриптивни песник

наш. Пре њега наша поезијатако рећи и није имала описа,

јер наши песници су имали врло слабо развијено осећање
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природе. Код Јакшића има неколико реторичких описа

буре, код Јована Грчића неколико пријатних и готово

реалистичких описа живота на селу, и то је готово све.

што наша ранија поезија има од описа да покаже. Во-

јислав Илић има и око и осећање за природу, и као

његов Хуан у песнику он је могао рећи:

Уз>ште небу онај азур плави,

II мпрпс цвећу п свежпну травп.

Склонпте тајне пз морскпх дубпна.

II бледп месед с његових висина

II тајну ноћи, где све живо спава,

II дах Господњп што све ожпвљава —

II ја ћу онда глув п мпран бптп

Певатп нећу...

И те своје дарове он обилато уноси у своје песме.

Непосредног, реалистичког опажања природе има

код њега у мањој мери. Он је био одиста песник за ко-

јега „видљиви свет постоји", и у најближем, најобичнијем,

насјвакодневнијем, у оном што је по изгледу најпрозаич-

није, он је умео да открије лепоту и поетски да је каже.

У томе погледу, Зимско јутро, Суморни дан, Вече, Први

снег и Последњи гост, онај опис сиротињског погреба у

песми: („Сиво, суморно небо...“) мала су савршенства у

свом роду, иду у прве почетке наше реалистичке поезије,

и на њих је извесно мислио Др. Лазо ТомановићЈ када је
Војислава претерано проглашавао „коловођом нове реали-

стичко веристичке школе у нашој књижевности“, и када га

је Јован Дучић, са извесним разлогом, назвао „чистим на-

туралистичким песником Парнасовцем“. Али, у великој

већини случајева, опис, материјални опис ствари за њега

је нешто сасвим споредно; то је само спољни повод да

да чзнесе своја осећања, оквир у који их ставља. Много

већи број описа Војислава Илића имају више поезије а

мање реализма, више су лепи и евокативни у својој ег-

зотичности, а мање реални у свом верном и пуном сли-

кању стварности. Војислав је мало путовао; сем Србије

био је у Јужној Угарској, Румунији, Старој Србији у
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Македонији до Солуна. Све те земље опевао је он доста

општим изразима, без много локалне боје и јачина у

сликању. Када је он, „син мрачних рудничких гора“, дошао

пред Јеладу, на подножје Олимпа, било је очекивати да

ће осетити и опевати сву ту земљу. коју је од детињства

сневао и чију је носталгију без престанка имао. Он је дао

неколико песама (На мору Јегејском, На гробу војводе

Дојкина у Солуну, Подигни завесе тешке..., Нови гласови)

где су описи сведени на најмању меру, и где су понајбољи

описи као онај како „сладострасно бледа Дијана-' светли,

А мора небо п обале бајне

Разлпвају шапат п узвпке тајне,

То прпрода јужна, у вечерп касне,

- Шуми своје песме заношљпво страсне.

Војислав Илић био је велики декоратор, који је на

све гледао као опис и све казивао као опис. Духовни

живот његов био је куд и камо слабије развијен од

естетскога, на све је он гледао као сликар, или тачније рећи

као декоратор. Ма шта мислио, ма шта певао, ма са чиме

почињао, он се стално зауставља на опису, и као код

старога Доситеја што се свака басна закључује „нараво-

ученијем“, као код Змаја духовитом поентом, као Јак-

шића лирском апострофом, тако се као њега све свршава

описом. Опис заузима главно, почасно место у његовб]”

песми, тако да изгледа да је цела песма писана да се

што лепше и рељефније истакне један опис, да све што

претходи у песми послужи као постоље за опис. Песма

Пред Тројом као да је цела написана да се може завршити

како сунце злати бакарне шлемове страшних „ахајских

чета“. Прерађујући Халмова Камоенса у свога Песника, он

се није задовољио доста сувим диалозима немачког пес-

ника, него је одмах у почетку додао један врло леп опис

заласка сунца и сутона кроз који одјекују вечерња звона.

Пећина на Руднику, које није балада но цео један мали

еп, не слика но песничка визија, сва је написана ради

оне јаке слике, како у поноћном часу мртвачки спровод

се лагано креће са рудничког виса по узаној стази, под
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сјајем буктињама и уз тупи звук добоша. И када је на

дну пећинског језера сарањен деспот-матероубица, када
су залови покрили његов гроб:

II :>тр вечнп неста... Мрки копљанпцп

Оборшпе ћутке копља наопако,

Погасише свеће седп свештенпци

II кренуше натраг погруженп јако.

А остаде пуста п празна пећпна...

Њу не красп бршљан нптп росно цвеће:

Хладна пустош бије из њених дубина,

А језеро мртво никад се не креће.

Но кад камен падне плп реч се рекне,

У хладној пећпнп стократно одјекне.

У колико је мери опис за њега било главно лепо се

види из његове „песничке приче" Усамљени гробова.

Цела песма има 17 строфа, свака од 10 стихова. Дога-

ђај се прича само у 4 строфе, највећи део су описи,

описи позне јесени и ранога пролећа на Дрини, и гроба
Јелкиног:

Под топлпм небом азијатских страна

Можда на морској впсокој обалп,

Где тпхо шушти кипарнса грана,

II клпкће голуб п шуморе валп...

Његова страст за дескрипцијама није га остављала ни онда
када је изузетно у прози писао, У своме говору Задатак

Уједнњене Омладине, у сред мирнога разлагања о пози-

тивним и догађајима и сувременим политичким прили-

кама, он у један мах удара у своју дескриптивну лирику,

и прича оно и^о што је доцније певао у Словенском
кнезу, туђинскипоход у XII веку на балтичка словенска

племена Бодриће и Љутиће: „Германска пропаганда, у

току времена, успела је да уништи у тим врлим племе-

нима и саме трагове свега онога, што би потомство

њихово могло загрејати бар тихом сетом, при спомену

на славна делз древних предака. Цвеће заборава расте
на поравњеним гробовима њиховим, и само кат-кад ако

по неки песник меланхолично уздахне: „и овде су жи-
вели Срби, и њих нема више...““
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Са таквим силним склоностима за опис било је при-

родно да Војислав Илић помисли на еп. Како сам пева:

Хтедох да певам Кадма п дела Атрпда мужа. ..

Еп, који је најслабији род наше уметничке књижевности,

нашао је у Војиславу човека који га је могао обдела-

вати и подићи. Он је имао и ширине, и свечанога тона, и

мирне нарације и декоративних описа. Он је дао неко-

лико епских песама, које, ако и нису савршенства, иду у

најбоље ствари наше епске поезије. Тако је Рабар, Оп-

сада Бенаре, која је одломак из већега епа На Руше-

ванама, приповетка Милева, комични еп Амор на селу

и лепа и ведра идила Дарови неба. Поред тога, он је

дао велики број балада, као Мраморни убица. КоринШска

хетера, Јулија. Али ако његови епи стоје над осталим

покушајима те врсте у српској књижевности, они имају

својих великих недостатака, и не иду у најбоље произ-

воде песникове. У њима је и он сувише расплинуто оп-

ширан. (Опширност је у опште његова мана: каракте-

ристично је у томе погледу да од њега није остао ни

један сонет.) Ти епи су и сувише развучени, заморно

једнолики и троми. Радња је занемарена, личности су

врло општим цртама показане, и нема ни боје ни живота.

Све су прогутали дуги описи који се гомилају и развлаче,

и то све у не мање дугим и монотоним стиховима. И

Војислав Илић, који је песник пријатан за читање, успео

је толико да некоје од тих епа тешко је до краја про-

читати.

Као Бранко Радичевић и он је нЖеравао да напишс

еп о битци на Косову1, да оствари сан готово свих срп-

ских песника, који су толики без успеха покушавали и

који још чека „човека послана од Бога“, који ће да га

оствари. Случаји службе одвели су га у те крајеве, он

је видео трагично разбојиште, и написао песму Мура-

тово Тулбе. Та кратка песма, једна од последњих које

1 Војислаељева Споменица. Београд, 1895, етр. 169. Браии-

слав Ђ. Нушик: Последњц дцни Војислаељеви.

-1
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је написао, врло је карактеристична, и сав Војислав Илић
је ту. Она показује шта и како би он опевао Косово, и
у коликом ступњу његова поезија. епска као и лирска,
у последњој линији сводила се на опис:

У дољп Косова равног, у жару нламене бптке,
Где Мурат положп главу п паде од сабље брптке,

Сад мир мртвачкп влада.

Ту данас варварин Черкез усамљен пољаном блудп
II једнолнку песму пзвпја из снажних грудп

Гонећп мршава стада.

Пусто почива Тулбе, и над њпм орловп круже,
А ветар пољаном душе п густе лелуја руже.
Споменпк ирошлостп бурне, столећа минулпх давно,
Осамљен сведочп тако за дело божанскп славно.

Мпр вам јуначкп претди, што самрт прпмпсте часно!
Мир вам на пољу смрта, где месец треперп јасно,

II ноћ дубока влада.

Где данас варварпн Черкез, усамљен пустпњом блудп
II једнолпку песму пзвпја пз снажнпх грудп,

Гонећп мршава стада.

Тајна успеха Војислава Илића, главна лепота његове
посзије, то је лепота његова стиха, вештина његове вер-
сификације. Пре свега, он је рано ушао у оно што би
се могло назвати песничким занатом, као син једнога
доброг песника, а брат другога, који се већ огледаа.
У својој песничкој кући, ковници стихова, он је врло
млад ушао у посао. И одмах чим је почео писати, он се
показао да влада стихом, од првога корака показао се као
мајстор, и то је одиста био случај рећи: ех илеие 1еопет,
Док су прве песме младих песника обично несигурне
и носе све трагове почетништва, дотле се први његови
стихови одликују већ израђеним стилом, и нечим новијим
и оригиналнијим, што их је одмах издвајало од оста-
лих које су се у то доба певане. Прва његова песма
Тичица, преведена из руског песника Туманског, штам-
пана је 1 октобра 1879 године у дечјем листу Голубу.
Њу је написао као седамнаестогодишњи младић, али ни
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по чему се не би дало закључити да је то прва песма

једног врло младог почетника.

Отворпо сам тамнпцу

Ваздушној робпњп.

II пустпх малу тпчицу

Слободп. родбпнп.

II она оде певајућ

У горе зелене,

Ко да се небу дп.зајућ

Мољаше за мене.

То још није испевано у класичном метру, у коме је он

толико певао и који даје особито обележје његовој ме-

трици, то није онај флуидни и хармонични осмерац његов

у коме су испеване велика Елегија и Алхимичар, али и

у ова прва два стиха има нечега новога, нечега лепшега,

нзвесна „крилата грација", које није било у ранијих срп-

ских песника. Молитва је већ из 1880 године, из првих

дана његова песничка рада, и већ је израђена тако као

да је писао песник који годинама пише, који има сву

рутину и зна све тајне занате. Из исте године је једна

његова Елегија, која не само да има садржину и стих

целе његове позније поезије, но изненађује својом са-

вршном израдом и необично добром метриком, тако да

јс тешко веровати да је почетник писао.

Хладна је јесен; п суморно вече

Над пустим пољем разастире мрак

А студен ветар са увелим лишћем

Таласа, сече магловити зрак.

II нигде зрака од живота нема,

Пролетњи давно изумро је крас;

Кишпца сипи... А из села малог

Вечерњег звона ра.злеже се глас.

И страхом срцо у час се пржтаји,

Гледајућ мутно па јесењп дан. —

Ах, шта су снови и бескрајие жеље,

Кад живот пада као тихи сан!...

Први стихови Војислава Илића одликују се од песама

које су дотле и у то доба певане по ритму и по одабраној
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дикцији, али не по метрици. Његов стих не разликује се

много од обичних трохејских осмераца, десетераца и два-

наестераца, којима се тада код нас певало. Од њега је у

јамбу остао из тога доба први чин трагедије Радослав,

чији је први чин штампао у Србадији за 1882 годину, а
остале спалио.

Класични метар и класични предмети не долазе

одмах у његову поезију. Прва његова песма у дугом метру,

Вартоломејска ноћ, испевана је 1881 године, и сасвим

ново је звучила ненавикнутој, или боље рећи одвикнутој
публици српској:

Над узшренпм Паризо.м тавна се спушта ноћ,

II тавнп плашт увија зрак п свет.

Тишпна мртва. Лахора благим летом

Непокренут повијен снева цвет.

Прва његова песма са класичарским предметом била је

Нарцис, штампана 1882 године, и која започиње цео низ

његових песама са предметима из класичне старине. Он

је волео да пише хексаметром, и полагао је на тај стих,

који извесно даје свечаности стилу и величине предме-

тима које опева. Само, тај његов омиљени метар имао је

нечега тромога и тешкога, није био за његову етеричну

и грациозну поезију, и најбоље његоце песме нису њиме
испеване.

У ствари и тај његов хексаметар којим 'је, често

певао, и пентаметар којим се каткада служио, нису §или

прави класични метри. Лука Зима је показао да он нема

праве одлике класичног хексаметра, и да је уопште само

хексаметар по броју слогова и по начину штампања. Хекса-

метар у првомс реду мора да има правилан ритам, који

долази од наизменичне употребе самих дактила и спон-

деја, и да има на одређеним местима цесуре и диаресе.

Док се грчки и латински хексаметар правио на основу

тога, Војислав Илић га је правио на основу броја слогова,

узимајући трохеје место спондеја, узимајући по шест дво-

сложних и тросложних речи у један стих, и то двосложне

речи као спондеје, а тросложне као дактиле, трудећи се
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да свака реч буде стопа за себе и да буде што више

диареса.

■Једва допире шумор уморног ј земаљеког евега...

Женекн очајнп врисак I проломп ] тпшпну нему...

Његов хексаметар, како са разлогом примећује Зима, само

је за око хексаметар, а никако за уво, шго је главно. Ње-

гови хексаметри дају се лепо поделити у правилне, обичне

стихове и редовне строфе:

Стрепп безумни створе,

Породе ] божанског ] блуда

Нп земља ни бурно ] море

Неће те ] сакрити | моћи.

Критика Луке Зиме јасна је и убедљива. Војислав Илић

није писао класичним хексаметром, као што је сам ми-

слио, нити је успео да тај старински метар васкрсне у

српској поезији. У осталом, строго правилни хексаметри

датирају тек из познијег доба класицизма; Омир и сви

велики песници грчки као јединО правило имали су да

стих буде шестостопан, а све остало су остављали својој

слободи, водећи рачуна нарочито о хармонији. Строг хек-

саметар створили су тек Римљани. Тим класичним хекса-

метром нису писали ни немачки, ни руски класичари, а

према љима, ни наш Лукијан Мушицки.

Лепота поезије Војислава Ј. Илића није у томе.

Има шегова поезија неку јединствену грацију какву дотле

иије показивала наша поезија, нешто етерично, призрачно.

То је тамно осећање и неодређена, луталачка мисао,

казана свечано, хармонично, поетично, са висином химни.

За ту поезију полу-мрака он је нашао идеалну верси-

фикацију, отмену дикцију, свечан ритам, нарочито фине,

глатке, хармоничне стихове. Теодор де Банвиљ, поетски

законодавац француског Парнаса, говорио је, да је слик

хармонија. И у стиху Војислава Илића стих је сама хар-

монија, и он је њим владао са једном мајсторском

лакоћом како код пас нико пре њега. О лакоћи са

којом је он ггисао стихове постоје читаве легенде. Го-

вори се да је, лежећи у постељи, читаве песме исписи-
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вао по зиду, и да је његова Посланица пријаШељу
импровизована на каванском столу. И ма колико ти сти-
хови били лако и брзо писани, ипак они имају одређе-
ност, израђеност, каткада савршеност, дуго и пажљиво
рађених и израђених дела, извесних песмица Хајнеових и

сонета Хередијиних.

Његови први стихови су у првоме реду музикалнг

као да је песник имао на уму онај познат Верленов

дистих:

Музике, пре сзаке стварп.

Музпке још и увек. .

Сва звучност нашега језика нашла је највишега израза у
њима, и поједине песме његове имају сву чар ритма н
музике, и буде често она суптилна осећања која само
музика рађа. Та је поезија на прелазу између речи и
музике, материјалног и нематеријалног, речи и музике.
Као што има песника' који се обраћају на разум, ре-
флексивних песника, или песника који се обраћају оку,
песника сликара као Готје, тако има песника који се
обраћају уву, који постизавају аудитивне ефекте, и то су
песници ритма, музике и хармоније, као што је случај са

Војиславом Илићем.

Тешко је рећи међу многобројним лепим песмама
његовим која се пре има навести. Како су беспрекорни
и хармонични они стихови у песми Госпођици Н.!

II то је прошло. Вас већ није

Кроз пуста поља блудпм сам —

Јесења магла земљу крије.

А\! како мп је, то ја знам.

'Громо и мпрно теку часп,

Младост се губп, гпне све,

Суморна јесен жнвот гасп,

II жпвот, младост све то мре.

Са сурпх гора магла стпже,

Мрачан јесенп дан је то,

Јато се врана с крпком дпже

У опустелп тпхп дб.
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А суро; небо сузе лпје

Досадно, мирно тече дан...

Остајте збогом, тешко мп је:

Младоет п живот сан је, сан!...

Или они стихови у Алхимичару, које Алфонсо говори

Арабели:

У мантпјн учењака

Из далекпх пдем страна.

У земљама вечнога мрака,

II у царству мајскпх дана,

Лутао сам, спомнњућн,

У заносу- срца врела,

Драго име Арабела.

Са севера путник блудп

II на кедру лпванскоме

Што се гордо красп њиме

Чита њено драго пме.

II, замишљен, дуго ћути,

II нагађа повест тајну,

II његово срце слути

Све болове што пх човек

У пмену једном рече.

А кад после врела дана

Сањалачко падне вече,

Он, у шушњу брсннх грана

Чује тугу н јецања

II уздахе са Ливана —

II у земљп вечна снега

Он се после сећа њега.

Да би се показала сва лепота стихова Војислава Илића

требало би навести целу његову Елегију (Већ је прошло

жарко лето...), која је сва музика и велика орке-

страција осећања, у којој је наш језик дошао до вр-

хунца своје музикалности и поетичности, и која је једна

од најлепших ствари Војислава Илића, извесно нај-

већег версификатора, у добром смислу речи, целокупне

наше поезије.

V

Када је реч о Војиславу Илићу, има да се учини једна

ограда. Његова поезија, по својим мотивима, нема много
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оригиналности, његова машта је често била недовољно
јака, и код њега има и угледања и позајмица из других

песника.

Војислав Илић је један од оних ретких писаца наших,
који су претрпели јак руски утицај. Као што су око 1870
године западне позитивистичке идеје дошле у наше дру-
штво преко руских реформаторских писаца шездесетих го-
дина, тако нам је и западна поезија дошла преко руских
преводилаца, и, посредством Војислава Илића, извршила
знатан утицај на нашу, и сувише понародњену уметничку
поезију. Војислав Илић је ђак руских песника из прве по-
ловине XIX века, нарочито Пушкина и Жуковског. Иста

тако велики утисак су на њега учинили руски преводи
енглеских песника XVII и XVIII и из почетка XIX века,

Спенсера, Марлоа, Попа, Макферсона, Мура и Бајрона, у
главном оних европских писаца који стоје између класи-
цизма XVIII и романтизма прве половине XIX века. Он
није знао других језика до руског, и све што је знао
од страних песника то је читао на руском. Нарочито
у три велике антологије, он се упознао са руском и
европском поезијом. То су књиге Н. В. Гербеља, вред-
пог преводиоца из страних књижевности: Русск1е позиш
вг б1ограф1.нхг а образцахг (Петроград, 1873), Англтсте
позти вг бтграфтхг а образцахг (Петроград, 1875) и
Нњмецте иоотм вг бЈограф/.чхг а образцахг (Петроград,
1877). Све што је преводио, то је из тих збирки: и
Тачаца (Птичка) од Т. А. Туманског, и „подражавање
руској народној песмњ1 Разбојничка песма, и Вече на
селу („по руском“), и Добар Друг од руског песника Т.
Милера, и Дете од немачког песника Хебела, и обе ен-
глеске народне баладе Краљ и Абат и Исповест кра-
љаце Елеоноре. Његов чланак Шекспар ала Бакон на-
писан је према Гербељевом предговору антологији енглеске

поезије.

Од руских песника нарочито је Пушкин утицао иа
Војислава Илића. Његов брат то изрично признаје. „Са
Пушкином започиње Војислављева лектира туђе књижев-
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ности и држим да је ретко ко од његових вршњака боље

познавао овога песника.... Свог првог уметничког им-

пулса добио је Војислав од Пушкина, то је несумњиво11.1

У своме чланку о Шекспиру или Бакону, Војислав Илић

назива Пушкина „епохалним песником новије руске књи-

жевности", а у песми Моме Гарику, из 1883, вели:

И ја ко мпрнп добри ђак

Жуковског п Пушкина...

А 1886, у песми Госпођица Н., сећајући се своје прве

младости, вели:

То беше узор оних дана,

Кад .је у младом срцу мом

Трептала бледа Татијана

И романтичнп Ленски с њом.

Кад сам сву ноћ крај Пушктгаа

Лепота женскнх снев'о чар,

II плашио се Ањегпна,

II неговао срца жар.

И када се прочита дело његово дело, и сувише се даје

видети колико је ноћи над Пушкином провео, и да је

руски песник врло много на њ утицао, не само у тону

и надахнућу, но и у предметима, па каткада и читавим

реченицама и стиховима. У својој студији Војислав Ј.

Илић2, Г. Владимир Ћоровић се потрудио да из ближе

одреди тај утицај. Он је нашао да је Војиславу из Пуш-

кина остало оно основно елегијско расположење, осећање

светског ништавила, умор од живота и безнадеждност.

Од Пушкина му је, добрим делом, дошла љубав за кла-

сичиу старину, класични мотиви и известан класичарски

речник. Хексаметар, строфе од осмерца и седмерца, песме

са насловом дошле су му од Пушкина. Из Пушкина

су му извесне речи које често употребљава, као „покло-

иик Муза“, „небесно кандило“, „светило дана“, „срца

жар", „тамнозелени сад", пророк, тимпан, кинџал, сла-

дострасни, и тако даље.

1Д. -Ј. Идпћ: Гдекоја о Војиславу, Бранково Коло, 1907, стр. 729,

- Стр. 8—23, 29—30.
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Г. Ћоровић је навео цео један низ Пушкинових пе-
сама које су надахнуле Војислава Илића, и под чијим су
утицајем постале извесне од његових песама. Он наводи
велику сличност између Пушкинове песме Л здш(>, Ине-
зилеа... са Војислављевом песмом Шпанска посла:

Пробуди л’ се стража

Онда храбро, доне,

У место гитара,

Нек мачевп звоне!

Могло би се навести још сличности. Почетак Пушкинове
песме Торжество Вакха, то је почетак Војислављева Ба-
хуса и Купидона.

Откуда чуднвш шумт>, ненстовБге кликп?
Кого, куда зовугБ п бубнвг п тимпанв,
Что значатЂ радостнБш лпкп?...

Откуда јечп звук флауте п тпмпана.
Што грмп весео клпк у равном тпвском пољу ?..

Тб1 сппшб ли? Гптарон

Тебн разбужу!

Проснетсн лп старми —

Мечемт, уложу.

Песма нашега песника Другу и тоном, и садржином,
и формом опомиње на епикурејске песме Пушкинове.
Исто тако, Илићев Овидијг није без генетичке везе са
Пушкиновом песмом Овидш.

Љермонтов је такође утицао на Војислава, и не
само да Тамара подсећа на Та.нару, а Рибар на Демона.
Између Парусе и Бродара прилична је сличност: „источна
повест" Ангелг смерти очевидно је надахнула нашега
песника када је певао Колока. На дну реке је изишла
из Љермотовљеве Русалке. И у једној и у другој песми
предмет је исти: јунак који спава на дну реке, крај сјај-
них кристалних дворова, док му русалке, или бродарице
виле, певају чаробне песме. Русалка пева:

Но к'Б страстнБШЂ лобзанБНМЂ, не знаго зачТШЂ,
Остаетсп онч> хладенв п нђмб,

Онт> спптт> — и, склонпвшпсб на персп ко МНБ,
Онт, не ДБнпетт,, не шепчетт, во снт>!...

Залуду му поје бродарпце впле.
Чудновате бајке п песмпце мпле,



Војислав Ј, Илић. 59

Залуду га дворп сав чаробнп свет.

Мутно му је око, срце пуно студп,

А бледу је главу спустпо на груди,

Баш ко бритком косом оборенп цвет,

Из Љермонтова, који је живео на Кавказу и тамо за-

волео Исток и опевао га у многобројним својим песмама,

остала је Војиславу љубав за Исток и источњачки мотиви.

Из Љермонтова су му такође и поједине речи: „удар

судбине", „млада Пери“, „призрак“.

За пуно песама Војислава Илића даје се извести из

којих песама у Гербељевим антологијама происходе. Гра-

ђанска врлина, и у замисли и у многим појединостима,

изишла је из песме К. Т. Риљеева Гражданское мужев-

ство. Старчева туга подсећа на „Взглндљ старца на

заходи1цее солнце“ од И. М. Долгоруког; а Стара.ч

книга А. А. Григорјева подсећа на његову Стару књигу.

Његов Тасов опроштај у главном је изишао из Баћушкове

песме „Умираклцш Тассљ“, а нешто из Бајрона: „Изђ

жалоби Тасса", и то толико да је Војислав, противно

српском правопису, а према руском, задржао чак два с и

у речи Тасо. Данијел подсећа на Видњнш Валтасара,

заједно са „отроком“ и „огњеним словима“. Г. Милан

Ћурчин је показао колико је Халмов Камоенс утицао на

Песника. Исто тако, почетак Оргије подсећа на Попово

„Послаше кљ доктору Арбутноту“, а Брентанова Лора Леп

на његову Лоралај.

На Реие1;, на БахарахЋ

Волшебница жила.;

Рфасои своеи- чудесноп

Сердца кђ себЋ влекла. —

И многихђ погубила

Убтп Л1оови сЋтен

Нелвзн тому ужв бнло,

Кто разт> увлекси еи.

Пре много тамних лета,

Где Рајне треперп сјај,

Где тихи Бахарах цвета,

Живљаше Лора Лај.

Тајнама њених чари,

Очаран беше тад,

Многп калуђер старп

II многи војник млад.

Има трагова из П. М. Ковалевског, П. И. Козлова, И. М.

Долгрукова, и других. Негде, у целој једној песми, то је

по једна реченица из кога песника. Тако, у песми Сумња,

бвај- Отих:
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Искрено верује да у тггхој ноћи

То сам Господ пде преко мпрнпх гора.

подсећа на један стих из Ајхендорфове песме Ночние

голоса :

Господб идетБ по вб1снмд> горд>,

II епншш крап б.дагослов.длетЂ.

Пушкинова песма Кг М. А. Г-ои има почетак „Умолкну
скоро и", а Војислављева Елегија: „Престаћу и ја скоро“.

Могао би се навести још приличан број таквих ути-
цаја и позајмица, и то боље но ишга доказује да му
мислени, унутрашњи -живот није био особито развијен,
да му је машта било оскудна, и да је његова инвенција

доста слаба.

Извесно је да му то одузима од вредности коју би
имао када би се за све што је написао могло рећи да при-
пада само њему. Али на страну схватање да је оригинал-
ност код песника врло ретка биљка, и да су баш песници
које је Војислав имитовао били такође имитатори, да код
Пушкина има доста Гретриа и још више Бајрона, а код
Љермонтова много Пушкина. Но када се изблиза испи-
тају и упореде песме страних песника које су га на-
дахњавале и песме које је под тим утицајима испевао,
види се да су позајмице више формалне, да је песник
увек уносио свога, и да те .његове, по замисли мало
оригиналне, песме често стоје над својим узорпма. Врло
често он позајми само идеју, задржавши само две или
трп појединости; каткада узме само први стих, а остало
све развије по своме; само у изузетним случајевима
позајмице се своде на читаве строфе. Али, ако је ње-
гова машта била слаба, ако је готово редовно морао
позајмљивати идеју, ипак је он уносио толико свога, то-
лико талента, да је често премашао своје узоре. Шпан-
ска Посла, На дну реке, 11есник не заостају за песмама из
којих су произишле. Значај тих позајмица не треба преу-
величавати. Оне доказују у исти мах и његову слабу
инвенцију и оскудну машту, али у исти мах и његово
мајсторско владање стихом и велики поетскп тал§ч,аТ)
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који га је често подизао до висине добрих песника разви-

јених и старих књижевностн.

VI

У један мах, пре једно петнаест до двадесет година,

у доба великог и општега одушевљења за поезију Воји-

слава Илића, изгледало је да ће дела српска поезија отићи

за њиме. Са његовом поезијом десило се оно што се често

дешавало у нашој књижевности, где су подражавања

великих и изразитијих песника играла велике улоге, и

код наше расе, код које је способност за асимилацпју

необично јако развијена. Исто онако као што се око

1830 подражавало Лукијану Мушицком, око 1840 Сими

Милутиновићу, око 1860 Змају, а око 1870 Ђури Јак-

шићу, исто тако око 1890 године без мало сви што су

код нас тада певали верно су се угледали на Војислава

Илића. И то не само да су се угледали почетници и нета-

лентовани стихотворци, који не могу да буду и нису у

стању да пишу без угледања на кога, но и сви наши

млађи песници од вредности, цело песничко поколење

које је данас у добу између тридесет и четрдесет година.

Милорад Митровић, Алекса Шантић, Јован Дучић, Милета, 4

Јакшић, Светозар Ћоровић, док је гшсао стихове. По ;

изузетку, и код песника који су доцније, у најноаије доба, •

почели писати, као на пример код Данице Марковић у ј

Тренуцама, још се осећају утицаји Војислава Илића. ;

Но данас су дошле веће естетичке и интелектуалне }

потребе; они који читају песме данас више и друго :

траже од песника, и утицај ВоЈислава Илића не само да •

је ослабео но се у главноме и изгубио. Од песника који '.

су почели певати у његовом духу данас му нико ннјс ;

остао веран. Милорад Митровић, још пре десет година,

окренуо се сасвим на политичку сатиру и пригодну песму; ■'

Алекса Шантић је у своју поезију унео више елемента ■

народне поезије и у неку руку обновио нашу патриотску ■

поезију; Милета Јакшић је донео свежину непосредних

утисака и реалистичко описивање природе и живота на
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селу; Јован Дучић се из основа променио под великим
утицајем модерних песника француских, и он и један нов
песник, Милан Ракић, који никада није био под утицајем
Војислава, окренули су данашњу српску поезију на сасвим
другу страну, уневши и друга осећања, и други језик, и

друге процедуре у писању.

Данас се критички може гледати на целу поезију

Војислава Илића и видети њене и добре и слабе стране.
Данас је јасно да је Војиславу у првом раду оскудевала
она велика, стваралачка оригиналност, која је прва одлика
великих песника, да његова машта није била довољно
развијена, да способност за инвенцију није била на висини
његових осталих песничких способности, и да је зато

стојао под сувише великим утицајима песника које је
читао, и позајмљивао од њих не само осећања и пред-

мете писања, но и песничке етипете, и песнички речник,

каткада целе реченице и строфе. Поред свију фило.зоф-
ских елемената које његова поезија садржи, и ако често
чини утисак рефлексивне поезије каква се гајила у
XVIII веку у Европи и око 1840 године у нас, ипак
она, извесно, није довољно мислена. Мисли у њој су
она поетска општа места, која су развијали сви песници,
без ичега оригиналнијег и новијега, и оно што код њега
изгледа на опажање није друго до утисак, у најбољем
случају контемплација. Његов таленат је нешто и сувише
формалистички, цела његова поезија има често вербалан
карактер, и, на крају крајева, своди се на одабраност
речи, јачину ритма и лепоту стихова, без јачих осећања и
дубљих мисли, са неком малокрвном лепотом облика,
која подсећа на оно Хајнеово „цвеће без мириса", на
„оне хладне трезвене лале што нас из својих порцелан-
ских саксија онако порцелански гледају". Његова поезија
има нечега увелог, угашеног и укоченог, готово студеног,
лепоту воштаних фигура у музејима. Она има извесну
једноликост, која чини утисак у једној или две песме,
али која замара у великом низу песама, у оним издуже-

ним и мртвим стиховима, са једним истим предметима, и
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казивана готово једним истим фигурама и речима. Од

једнога великога песника ми бисмо тражили више уну-

трашњега живота, више самониклости у стварању, вишс

слободе и покрета, више својих и особених мисли, веће

богатство идеја, једну поезију мање бледу и расплинуту

у магли и неодређеној тузи, садржајнију, обилнију, живљу,

једрију ихуманију, која би мање била призрак авише живот.

Али, са друге стране, ако Војислав Илић нема оне'

особине великих песника, он има толико талента, спо-

собности и заслуга, да се без претеривиња може ставити

у један ред са првим људима наше поезије, са Његошем,

Радичевићем, Змајем и Јакшићем. У доба када се српска пое-

зија била исцрпла у патриотској реторици, лажној сентимен-

талности и алкохоличарском одушевљењу, када се била на-

чинила неоригиналном и баналном, да је човек од укуса и са

књижевном културом није више могао читати, дошао је

Војислав Илић.да јој открије нове видике и укаже нове

узоре, и у неку руку да је обнови. Као врло млад човек,

он се ставио на супрот старој нашој поезији, и не само

зауставио је н.о и довршио је. Он чини реакцију, он чини

крај омлади-нској поезији, која је умирала у плиткоћи

својих осећања, оскудици својих идеја и у напуштеној

форми која је постала , потпуно некњижевна. Он дели-

мично поправља оно зло које су романтичарске идеје у

нашој књижевности учиниле одрицањем књижевне кул-

туре и искључивим истицањем народне поезије као извора

и утоке уметничке поезије. Он српску поезију враћа на

зрелија и тачнија схватања: да је народна поезија једно

а уметничка друго, да уметности нема без широких ви-

дика, без слободе стварања и без ослањања и угледања на

развијене и савршене западне књижевности. И ако преко

Руса, он изводи уношење, или боље рећи повраћање за-

падњаштва у нашу књижевност, и то му није мала за-

слуга за даљи развитак уметничке поезије српске.

На супрот ранијој поезији, која је знала само за

најличнија и најсвакодневнија осећања, ограничавала се

на певање сасвим плитких љубавних историја са каквим
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„лучетом белим" или „цуром бајном“, и једног прилично

узаног и наивног патриотизма, Војислав Илић уводи пое-

зију опште човечанских осећања и болова, даје целу

скалу људских страсти, цео живот човечанства,. чини

нашу поезију широм и већма човечанском. На тај начин,

наша поезија је добила у ширини и универсалности, и од

једне ниже и локалне поезије приближила се ка великој

човечанској поезији.

У погледу облика, за Војислава Илића се може рећи

оно што је Бјељински рекао за Пушкина: „До Пушкина

смо имали песника, али не имађасмо ниједног песника

уметника...“ Васпитан за песника уметника, са урођенимј
јаким осећањем лепоте, Војислав Илић је много учинио

за савршенство наше песничке форме, за богаћење на-

шега песничкога језика, за подизање нашег певања на

ступањ чисте уметности, више но и један песник до њега,

У целој нашој поезији нема већега скока и напретка нб

што је онај који је учињен око 1880 године, када је место

оне овештале, поабане, вулгарне поезије у којој се тада

певало, он запевао сасвим другим звуцима. У времену

када је под утицајем утилитаристичких начела од 1870

године одрицана не уметност, као што се обично мисли,

но уметност која поглавиту пажњу обраћа на савршен-

ство спољног облика, он је започео поезију складну,

углађену, отмену, грациозну, показао у њој сву гипкост

и музикалност, тако усавршљивог српског језика, који

у његовим песмама изгледа као створен за поезију. Од
његова доба почиње оно нагло усавршавање и бога-

ћење нашег песничкога језика, и у томе погледу његове

заслуге за нашу поезију истс су које и Лазе К. Лазаре-

вића за нашу приповетку: и један и други, који се сво-

јим песмама и приповеткама јављају исте, 1879, године,

значе уношење писмености и литературе у нашу песму

и приповетку.

Пишући о Војиславу Илићу, наши критичари су се

преварили, тврдећи да његова поезија неће имати чита-

лаца. Љубомир Недић је тврдио да је његова поезија
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„намењена префињеном укусу и далеко ужем кругу“, и

да „она никада неће бити популарна1'; Марко Цар писао

је у Војислављевој Споменици цео чланак Заито је

Војислав био слабо популаран? И једно и друго твр-

ђење оба критичара, који су се иначе у оцени Војислав-

љеве поезије сасвим размимоишли, не одговара ствар-

ности. Војислав Илић је један од оних песника који сс

читају, и то у ширим круговима, и то у данашње доба

када се песме тако мало читају, и то код нашега света

који песме тако мало чита. Цела његова поезија, која

изгледа као призрак прошлости, која има нечега далеког

и нематеријалног, та отмена, деликатна, складна, елегична

и етерична поезија увек има својих верних читалаца код

сасвим младих људи, код оних који на живот још гледе

преко књига и кроз шарени вео немирних снова, који

се налазе у оном романтичком немиру прве младости

и које још тресе она лепа грозница идеала. ЊеговС^

флуиднц, и грациознф, стиховЦ, читају увек жене, и у

њима налазе неку врсту опијума, они им дају илузију

осећања, привијају им ране које нежним душама задају

грубости живота. Та ће публика увек остати верна пес-

нику, и он ће увек моћи рећи са Ламартином: „Ја имам

за себе младе људе и жене; то ми је довољно".

У развитку српске поезије име Војислава Ј. Илића

зпачи један важан датум, целу једну малу револуцију.

И ако није онако велики песник, како су га његови

одушевљени обожаваоци пре петнаест година узносили,

он је извесно најбољи иесник свога поколења, највећи

песник којега је Србија дала, и највећи мајстор у стиху

и речи којега српска књижевност има.






