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Ипак, у књи зи Не ви дљи ва ме ста из два ја се све ви ше са др жај на 
бли скост ме ди та ци ја и ег зи стен ци јал них пе снич ких по во да. Пе сник, у 
сво јој ти ши ни и са мо ћи, (не)по сред но и ефект но од сли ка ва по ну ђе ни 
при вид ствар но сти од но сно (не)ствар ност у ње ном пу ном до жи вља ју. За 
та кав по сту пак пе сни ку је обич но по треб но све га не ко ли ко ре чи и сли ка. 
На при мер, „Кад би мо гле, очи би ври ска ле / због оно га што су ви де ле”, 
„ја чо век, ја ми сао, / ја про зор кроз ко ји ду ша гле да / обес ку ће ни, ра су ти 
свет”, под се ћа ју ћи нас на про ми сао Бер ђа је ва да сву да око нас, па и у 
на ма, би ва ју ду ше на ших жи вих и мр твих. На ро чи то пре да ка.

У пе сми ко ја је у књи зи пр ва по ре ду, а тач ни је је ре ћи увод ној пе-
сми „Пре не го поч неш да пи шеш пе сму”, пе сник на гла ша ва ве чи ту двој-
ност (бо дри ја ров ску, по на вљам): „Да и дру ги чу ју по вер љив / раз го вор 
две је ди не / за ин те ре со ва не стра не: / те бе и те бе”, ко ја се про ду жа ва у 
за пи та ност да ли је ства ра ла штво пе ва ње или плач („До бро раз ми сли: је 
ли то / тре ну так кад пе ваш, / ка да пре ста јеш, или / по чи њеш да пла чеш”), 
али и искре но-ис по вед но по ја шња ва сво ју де фи ни ци ју ма ги је пи са ња 
по е зи је: „тре ну так кад же лиш / да за пи шеш оно што је / соп стве ном 
ру ком / ми сао већ упи са ла у тво је ср це”, док у на слов ној пе сми, прет по-
след њој по ре ду у књи зи Не ви дљи ва ме ста, мо же мо про чи та ти и пра ви 
ма ни фест це ло куп ног пе ва ња То ми сла ва Ма рин ко ви ћа 

Али, ср це са осе ћа њем жи во та, 
из ме ђу го ди на још тра жи 
дра го це но сти ко је му при па да ју 

што мо же би ти и мо то сва ког од ту ма ча и чи та о ца. Да нас и ов де.

Алек сан дар Б. ЛА КО ВИЋ 

РО МАН КРА ЉИ ЧИ НОГ ИН ТИ МУ СА

Дра гу тин Ј. Илић, Ро ман кра љи це На та ли је, при ре ди ла Све тла на То мић, 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2015 

Дра гу тин Ј. Илић је ове го ди не на дво стру ки на чин по твр дио сво-
је ме сто у срп ској књи жев но сти – у окви ру Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет 
ве ко ва срп ске књи жев но сти Вла ди мир Гво зден је при ре дио из бор ко ји 
об у хва та при по вет ке „Игу ма но ва сен” и „Под зе мљом”, ро ма не Ха џи 
Ди ша и Ау то би о гра фи ја од ла зе ће га, дра му По сле ми ли јон го ди на и кри-
тич ки текст о срп ском ро ма ну уоп ште и ро ма ну Пат ни ца Ја ко ва Иг ња то-
ви ћа (у књи гу су укљу че ни и кри тич ки тек сто ви Слав ка Ле ов ца, Бо ја не 
Сто ја но вић Пан то вић и Ра до сла ва Ера ко ви ћа). Дру ги до га ђај је пр во 
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об ја вљи ва ње ин те грал ног тек ста де ла Ро ман кра љи це На та ли је (пр во-
бит но об ја вљен у Ци цва ри ће вом бе о град ском днев ни ку од 24. мар та до 
1. ма ја 1923. го ди не) ко ји је при ре ди ла Све тла на То мић, а штам пао Слу-
жбе ни гла сник. 

Би ло да се о Или ћу го во ри ло ра ни је или се то чи ни са да, го то во 
оп ште ме сто пред ста вља про блем „за бо ра вље но сти”, од но сно, сти че се 
ути сак да је те шко осло бо ди ти се ста ва да је ње го во обим но књи жев но 
де ло и да ље на мар ги на ма књи жев не про шло сти а са мим тим и на мар-
ги на ма књи жев не да на шњи це. За то и Гво зден и Све тла на То мић про-
бле ма ти зу ју ка но ни за ци ју Дра гу ти на Ј. Или ћа. Та ко Гво зден, по сле па-
жљи вог на бра ја ња ис тра жи ва ча ко ји су се ба ви ли овим ау то ром, ка же да 
се ми да нас на ла зи мо „усред про це са ње го ве ли те рар не ка но ни за ци је”, 
док Све тла на То мић, кри ти ку ју ћи ака дем ске исто ри ча ре књи жев но сти, 
ка же да они по зи тив но вред ну ју Или ће во де ло јер је тех нич ки из вр сно 
али га не укљу чу ју у ка нон јер за то има ју из ванк њи жев не раз ло ге. Ти 
раз ло зи су на ста ли, ка же Све тла на То мић, јер је овај ау тор срп ској кул-
ту ри и дру штву ну дио ре ше ња ко ја по чи ва ју на сло бо до ум ним, ан ти дог-
мат ским и ан ти кле ри кал ним ста во ви ма. Без об зи ра на при вид ну не са гла-
сност ста во ва ис тра жи ва ча, и је дан и дру ги за пра во Или ћа пре по зна ју 
као ау то ра чи ја се нај вред ни ја де ла ни су, ка ко ка же Гво зден, „укла па ла 
у увре же не пред ста ве о исто ри ји срп ске књи жев но сти”. Без об зи ра на 
то да ли се Или ће во де ло ка но ни зу је пред на шим очи ма или ин сти ту-
ци о нал на кри ти ка и да ље ни је са гла сна о ме сту овог пи сца у кор пу су 
срп ске књи жев но сти, из ве сно је да је реч о ау то ру ко ји не пре ста је да 
за о ку пља па жњу ис тра жи ва ча. 

Сва ка ре ак ту е ли за ци ја ства ра ла штва Дра гу ти на Ј. Или ћа ко ја се 
од и гра ва ла од Ду ша на Ива ни ћа, Са ве Да мја но ва, Мар те Фрајнд, Ра до-
сла ва Ера ко ви ћа и дру гих ау то ра, па све до Вла ди ми ра Гво зде на и Све-
тла не То мић, ра чу на ла је у нај ве ћој ме ри пр вен стве но на књи жев ну 
вред ност ње го вог де ла а не на по го дан иде о ло шки тре ну так, као што је 
то био слу чај са ни зом ау то ра ко ји ма је „за бо ра вље ност” по ста ла нај ва-
жни ја вред но сна ка рак те ри сти ка. „За бо ра вље ност” мно гих ау то ра је 
ту ма че на по нај пре иде о ло шким раз ло зи ма, те смо при та квим ин тер-
вен ци ја ма у књи жев ној про шло сти нај че шће би ли ус кра ће ни за ар гу мен-
то ва но пред ста вља ње њи хо ве умет нич ке вред но сти. У слу ча ју Дра гу ти на 
Ј. Или ћа се из ми ца ло та квим чи та њи ма јер је за и ста реч о ау то ру ко ме 
ду го го ди шње пре би ва ње на мар ги на ма исто ри је књи жев но сти ни је је-
ди на вред ност.

Дра гу тин Ј. Илић је у Све тла ни То мић на шао при ре ђи ва ча слич ног 
тем пе ра мен та: она се не пре да је ком фор ној по зи ци ји ис тра жи ва ча ко ји 
ра ди је су ми ра не го што по кре ће пи та ња, ко ји је ви ше окре нут про шло-
сти не го ак ту ел ном књи жев ном и дру штве ном тре нут ку, ис тра жи ва ча 
ко ји ни је склон да про мо ви ше ана хро не ста во ве већ да у књи жев ној про-
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шло сти от кри ва оне вред но сти са гла сне са да на шњим по тре ба ма, ка ко 
књи жев но сти та ко и дру штва. 

У илу стра тив ном по го во ру Или ће вом де лу Све тла на То мић рас-
пра вља и о мо гу ћем од го во ру на пи та ње жан ра, па та ко ка же да је реч или 
о по ли тич ком ро ма ну ко ји је исто вре ме но и „есе ји стич ки дра гуљ”, или 
о де лу Или ће ве ау то би о гра фи је и би о гра фи је кра љи це На та ли је, од но сно 
о жан ров ском кон гло ме ра ту ме мо а ра, ис по ве сти и днев нич ких за пи са. 

При ре ђи вач ки за хват ко јим је де ло из дво је но из Ци цва ри ће вог бео-
град ског днев ни ка (Кр ста Ци цва рић, анар хи ста и ате и ста; за не ке ау то ре 
(Вла ди мир Ба ро вић) ро до на чел ник бу ле вар ске штам пе код нас; по себ на 
ње го ва ме та би ли су Ни ко ла Па шић и ра ди ка ли – мо жда ов де тре ба 
тра жи ти раз ло ге за што се баш у Ци цва ри ће вим но ви на ма по ја вио Или-
ћев текст) жан ров ски је тран сфор ми сао Или ће во де ло Ро ман кра љи це 
На та ли је. Ово де ло об ја вље но у на став ци ма, без об зи ра на пре о вла ђу-
ју ћи лич ни и ис по вед ни тон, пре би се мо гло раз у ме ти као фељ тон: Илић 
на по чет ку ин си сти ра на тра гич ној суд би ни же на и прет ход них срп ских 
вла да ра али и на до га ђа ју (про те ри ва ње кра љи це На та ли је) ко ји ком про-
ми ту је ра ди кал ну вла ду. Ни је реч са мо о де лу хи брид не при ро де ко је се 
на ла зи из ме ђу књи жев но сти и но ви нар ства већ и о де лу у ко ме на ста је 
по себ на на пе тост, ко ја је по ста ла ви дљи ва тек при ре ђи вач ком ин тер-
вен ци јом. О ка квој на пе то сти је реч? 

Ро ман кр љи це На та ли је на пе тост ства ра усло жа ва њем зна че ња ре чи 
ро ман: ро ман у на сло ву ни је са мо жан ров ско са мо о дре ђе ње већ је и бли зак 
ре чи ма исто ри ја, до га ђај, до го дов шти на. Ка да го во ри о ван брач ним ве за ма 
кра ља Ми ла на Обре но ви ћа, Илић ка же да је то „за че так јед ног мно го ту-
га љи ви јег ро ма на” а за тим да „згод но је ис при ча ти, мо жда тек пра ви за че-
так, а мо жда и ду бљи раз вој екс по зи ци је но во га ро ма на”. И од мах за тим: 
„Био је ве дар, пун про лет ње све жи не дан.” Ис ко рак из фељ то на у књи жев-
но де ло до га ђа се не при мет но и нео че ки ва но, не фик циј ска ме о мо ар ска 
про за за ме њу је се фик циј ском про зом ко ју не ка рак те ри ше је ди но гра нич-
на ин вер зи ја („пун про лет ње све жи не дан”) већ и ди ја ло зи, али и пре о бли-
ко ва на на ра тив ност ко ја не ра чу на ви ше на сво ју по уч ну, објек тив ну и 
исти ни ту ди мен зи ју већ и на оно што оста је не по зна то сва кој исто ри ји 
– а то су осе ћа ња ју на ка. Ју на ци фик ци је и ме мо ар ске про зе су исти: кра-
љи ца, краљ, Дра гу тин и ње го ва бра ћа Во ји слав и Жар ко, цр но гор ски кнез 
Ни ко ла, Ни ко ла Па шић и дру ги. Кад за вр ши при по ве да ње о Ми ла но вој 
„ди вљој свад би” (кра љи ца је тра жи ла да се мла да да ма вра ти у Ру му ни-
ју), Илић ће ре ћи: „Овај ро ман, пре ки нут ру ком Кра љи чи ном, мо жда на 
нај ин те ре сант ни јем раз во ју сво је пе ри пе ти је...” Ро ман је пре ки нут и Илић 
се вра ћа фељ то ну, дис курс је про ме њен: књи жев но усту па ме сто фељ то-
ни стич ком, да би се по но во по ја ви ло у сле де ћем су сре ту са кра љи цом 
(ка да по зо ве Или ћа у свој ку пе по сле до че ка у Ру му ни ји). На да ље, и краљ 
Ми лан али и про та Ђу рић уво де при по ве да ње у фик циј ске окви ре.
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Ка да се за вр ши уз бу дљи ва при ча о од но си ма из ме ђу при ват ног и 
јав ног, о ка рак те ру Ми ла на и На та ли је, њи хо вим од но си ма али и до га-
ђа ји ма ко ји су обе ле же ли пе ри од Ми ла но ве вла да ви не (Слив нич ки по раз, 
Тај на кон вен ци ја са Ау стри јом, аб ди ка ци ја, от ми ца ма ло лет ног Алек-
сан дра у Ви зба де ну...) и уло зи са мог пи сца у овим до га ђа ји ма (ства ра ње 
Па три от ске ли ге „Ве ли ка Ср би ја”, ор га ни зо ва ње по бу не, пла но ви за 
про ме ну вла сти, су ђе ње пи сцу као оп ту же ном за кр во про ли ће на бе о-
град ским ули ца ма... и из над све га: ег зи лант ско ис ку ство), Дра гу тин Ј. 
Илић ка же: „Ти ме се за вр шио ро ман про гон ства јед не кра љи це.” На 
кра ју се на ла зи „Епи лог ро ма на о кра љи ци На та ли ји” у ко ме на и ла зи мо 
на, ве ру је мо, кључ не мо ти ве Или ће вог од но са пре ма жи во ту и књи жев-
но сти: рас пра ва са кне зом Ни ко лом о по ли ти ци ра зу ма и по ли ти ци 
ср ца, али и ис пу ње ње про роч ког сна, сна ко ји од ре ђу је Или ће ву суд би-
ну. Оста ре ли пи сац се, по ред „от по ра јед ног ин те лек ту ал ца ти ран ству 
вла да ра”, ка ко Све тла на То мић пре ци зно де фи ни ше ње гов по ло жај (али 
и ка же да би би ло ва жно ис пи та ти и дру ге фи гу ре от по ра оли че не у пи-
сци ма), окре ће и свом уве ре њу о три јум фу ду ха над ма те ри јом, вр ли не 
над ти ра ни јом, од но сно, као у ро ма ну Го спо ђа Ма ри ја, ко ји ни је штам пао 
за жи во та, или у бе ле шци о про роч ком сну у са бра ним де ли ма Во ји сла ва 
Или ћа, спи ри ту ал но три јум фу је, а фик ци ја чу ва сво је при ви ле ги је исти не.

Крај њи ис ко рак је ис ко рак из фељ то ни стич ког у књи жев но, ви дљив, 
по но ви ћу то – за хва љу ју ћи ин тер вен ци ји при ре ђи ва ча. На тај на чин 
Дра гу тин Ј. Илић оста је ве ран сво јој – у по зни јим го ди на ма све при сут-
ни јој – афи р ма ци ји су сре та са Дру гим (нај ви дљи ви јом у де ли ма Ау то-
би о гра фи ја од ла зе ће га, Го спо ђа Ма ри ја и Се кунд веч но сти), ко ји не 
за вр ша ва ну жно у кул тур ном кон флик ту већ се кре ће у прав цу ње го вог 
без у слов ног упо зна ва ња.

По сле Ро ма на кра љи це На та ли је на ме ћу се две ства ри: вре ме је да 
се при ре де иза бра на де ла Дра гу ти на Ј. Или ћа ко ја би об у хва ти ла ње го во 
ве о ма ра зно вр сно де ло, као и да се то де ло по сма тра у да нас пре ко по треб-
ном ду ху от по ра – та кву ре цеп ци ју на ме ће упра во ро ман о кра љи ци и 
пи сцу, ка ко га од ре ђу је Све тла на То мић. 

Ка да пре по ру чу је Или ће во де ло, Све тла на То мић ка же да ће чи та лац 
мо ћи да ужи ва у ње му „због сли ко ви тих опи са и ма ње по зна тих де та ља 
ко ји мај стор ски до ча ра ва ју он да шње бур но вре ме и уза вре лу ат мос фе ру”. 
А. Г. Ма тош, при ја тељ по ро ди це Илић, у пи сму мај ци 1896. го ди не ка же 
да је у Бе о гра ду за до во љан сво јим дру штве ним по ло жа јем и да се, по ред 
оста лих, ви ђа и са Дра гу ти ном Ј. Или ћем, ко ји је „ин ти ман при ја тељ кра-
љи чин”. И на ма, као сво је вре ме но Ма то шу, оста је да бу де мо за до вољ ни јер 
смо чи та ли фик циј ско-фељ то ни стич ку ис по вест кра љи чи ног ин ти му са.

Жељ ко МИ ЛА НО ВИЋ




