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Е С Е  Ј И

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

ДИС И ВО ЈИ СЛАВ

СА ЖЕ ТАК: У сре ди шту на ше па жње су дви је Ди со ве пје сме: 
пје сма „Во ји сла ву”, ко ја има из ра зи ту, дво стру ко усмје ре ну, ме та
по ет ску функ ци ју и ус по ста вља ин тер тек сту ал не ре ла ци је с Во ји
сла вом Или ћем и ње го вом по е ти ком, и са ти рич на пје сма „На ши 
да ни”, ко ју ви ди мо као јед ну од нај бо љих срп ских са ти рич них 
пје са ма, бли ску са ти рич ној по е зи ји Во ји сла ва Или ћа. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по е ти ка, иди ла, еле ги ја, са ти ра, ин те р тек сту
ал ност, кон текст, лир ски си же, обрт, ху мор, про шлост, бу дућ ност, 
ту га, смрт, гро бље. 

1. Пје сма „Во ји сла ву” из ме ђу дви је  
Ди со ве иди ле

Дис је, не сум њи во, ви со ко ци је нио и во лио по е зи ју Во ји сла ва 
Или ћа, и овај рад то тре ба да по ка же, иа ко се за Ди со во пје сни штво 
не мо же ре ћи да је на ста ло на та ла су ни ти „у ма ни ру” „во ји сла ви
зма”. Он има пје сму „Во ји сла ву”, на пи са ну „при ли ком от кри ва ња 
ње го вог спо ме ни ка 1903”, што сто ји као под на слов пје сме. На осно
ву тог под на сло ва мо гло би се за кљу чи ти да је ри јеч о при год ној 
пје сми с по во дом, али се она на ла зи у збир ци Уто пље не ду ше на 
де ли кат ном мје сту – из ме ђу „Иди ле” и „Ју тар ње иди ле”. А обје 
Ди со ве иди ле су сво је вр стан обрт жан ра – ан ти и ди ле – с те мом 
смр ти у сво ме сре ди шту: пр ва пје ва о смр ти за спа лог чо бан че та, 
ко га рав но ду шно од но си ри је ка под рав но ду шним не бом и сун цем, 
док је дру га по све ће на упо ко је ном бра ту Ми ха и лу Пет ко ви ћу и 
пјева о ви зи ји нај ра ско шни је смр ти, па се за вр ша ва иро нич но ин то
ни ра ним ка тре ном:
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Ми ну све што бе ше, хте де би ти икад.
Та ма се уву че у иди лу сно ва:
Рас ко шни је смр ти ни сам гле до ни кад.
Имао сам и ја ве се лих ча со ва. 

Дру ги стих за вр шног ка тре на Ди со ве „Ју тар ње иди ле” – „Тама 
се уву че у иди лу сно ва” – ви ди мо као ау то по е тич ки, го то во про
грам ски за Ди сов од нос пре ма жан ру иди ле: ње го ве иди ле су, да кле, 
пје сме о смр ти; чак о нај ра ско шни јој смр ти. Овај Ди сов „обрт жан ра” 
ви ди мо као „на ја ву” и ан ти ци па ци ју Ми ло ша Цр њан ског и ње го
вог од но са пре ма лир ским вр ста ма ка кве су хим на, ода и мо ли тва 
– као на ја ву аван гар де – и о то ме смо већ пи са ли. 

Во ји слав Илић је и пје сник иди ле, па ни је чу до што се пје сма 
„Во ји сла ву” на шла из ме ђу дви је Ди со ве иди ле. Исти на, Дис у пје
сми с раз ло гом ис ти че у пр ви план еле ги ју као лир ску вр сту пре
по зна ва ња Во ји сла ва Или ћа, али по зи ци ја пје сме „Во ји сла ву” у 
збир ци упу ћу је и на пје сни ка иди ле. 

Не мој мо смет ну ти с ума да је „Зим ска иди ла” Во ји сла ва Или ћа 
ам би ва лент на пје сма о ма лом чап ку ну Па влу, о ко ме, као о сво ме 
вр шња ку с оно стра ним ис ку ством, при по ви је да дјед уну чи ћи ма 
у зим ској но ћи, уз ве се ло пуц ке та ње пла ме на „у скром ној из би”. 
Не мир ни Па вле је био је ди нац у сво је убо ге мај ке, па је оти шао 
из ван се ла у јед но сту де но ју тро и ку ћи се ни је вра тио. Да кле, Или
ће ва „Зим ска иди ла” ни је са мо – или, мо жда, ни је уоп ште – ни ка
ква иди лич на сли ка, већ раз ви ја је дан си же ко ји је са свим бли зак 
ба ла ди. Ни сли ка зи ме ни је баш са свим иди лич на, ка ко би се слу
ти ло из на сло ва пје сме: иди ла је је ди но „у скром ној из би на шој”, 
гдје дје ца, оку пље на око ва тре и ог њи шта, слу ша ју дје до ву при чу, 
док на по љу тут њи ме ћа ва, ћу ти при ро да „и ли стак по след њи ве не 
од зим ског сту де ног да ха”, чу ју се шкри па во луј ских ко ла, псов ке 
про мр злог ком ши је Пан те и грак та ње га вра на, „штек ће ли си ца 
глад на (...) а око по ја та сел ских са ри ком об ла зе ву ци”. То баш и 
ни је не ка иди лич на сли ка, већ вр ло увјер љи ва сли ка љу те и не ми
ло срд не зи ме, до ча ра на звуч но и ви зу ел но. 

Лир ски си же има два сво ја обр та, оба не по сред но по ве за на 
са дје ча ко вом смр ћу. Не мир ни Па вле се из гу био јед ног сту де ног 
ју тра и ку ћи се ни је вра ћао. Бо гу до са де су зе и мо ли тве Па вло ве 
мајке, па се по диг не и, као ка кав срп ски дјед, „огр не свој то пли 
ћу рак”, кре не да чу је исти ну о из гу бље ном дје ча ку од све то га Пе
тра, а по том оде да лич но по тра жи не по слу шног дје ча ка. На ђе га у 
ра ју, на рај ској ли сна тој ја бу ци, гдје „злат не ја бу ке је де”. Сли ка ра ја 
је је ди на пра ва иди лич на сли ка у пје сми, а њу на ру ша ва сам Го спод 
грд ња ма упу ће ним Па влу. Сли ка Бо га је да та то пло и ху мор но, 
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ве о ма при сно: Бог ли чи на ка квог бри жног и до бро сти вог дје да, 
ко ји се огр ће ко жу хом чу ва ју ћи се од рај ске пре хла де, и вас пит но 
гр ди ма ло га не мир ка упу ћу ју ћи га из рај ских у зе маљ ске про сто ре 
– ку ћи и мај ци: 

А Го спод под вик ну та да: „О, Па вле, чап ку не је дан,
Ко те је до вео амо, да рај ске ја бу ке мла тиш?
Си ла зи са воћ ке до ле! Обуј се и на траг иди,
Па мај ку да слу шаш ле по, кад сво ме до му се вра тиш.”

Ти ме по чи ње дру ги обрт – Па влов по вра так ку ћи и мај ци – али 
ни тај по вра так ни је иди ли чан, јер се дје чак вра ћа по лу мр тав и го
то во смр знут. Сва ко из гнан ство из ра ја је тра у ма тич но и бол но:

Јед не ве че ри, де цо, Па вле се по вра ти ку ћи;
Ки ри џи је га на шле, што че сто про ла зе се лом:
По лу мр тав је ле жо на сне жном се о ском дру му,
Умо ран, блед и за нет с ја ко про зе блим те лом. 

На кра ју дје до вог при ча ња са зна је мо да је из вор при че о Па
вло вој рај ској оди се ји сам Па вле, ко ји је вр шња ци ма при по ви је дао 
„о рај ском жи во ту сво ме”. 

Да кле, рај ска оди се ја чап ку на Па вла нео дво ји ва је од те ме 
смр ти, а сам Го спод с ко жу хом и сво јом ре то ри ком но си лац је ху
мо ра у пје сми. Те ма смр ти и по бје де над смр ћу су штин ско је оби
љеж је Или ће ве пје сме ко ју пје сник зо ве иди лом. Имао је Дис ду бо ке 
раз ло ге да пје сму „Во ји сла ву” смје сти из ме ђу сво је дви је иди ле, 
има ју ћи, вје ро ват но, при том на уму Или ће ву „Зим ску иди лу”, иа ко 
се то из пје сме „Во ји сла ву” ди рект но не ви ди. 

Ди со ва пје сма „Во ји сла ву” ис пје ва на је у си ме трич ним тро
хеј ским два на е стер ци ма, по ве за ним уна кр сном жен ском ри мом у 
че ти ри ка тре на, док је за вр шна се сти на ри мо ва на у скла ду са тра
ди ци јом ове стро фе – уна кр сним ри ма ма у пр ва че ти ри и пар ним 
у за вр шна два сти ха (ababcc). Стих је си ме трич ни тро хеј ски ри мо
ва ни два на е сте рац; на ла зи мо га у обо ји це пје сни ка. Ди со ва пје сма 
„Во ји сла ву” има, да кле, укуп но два де сет два си ме трич на тро хеј
ска два на е стер ца. 

Че му ова про мје на стро фе на кра ју пје сме (се сти на)?
Мо гућ но об ја шње ње је да са се сти ном до ла зи до пре о кре та 

у пје сми. Пр ва че ти ри ка тре на пје ва ју о Во ји сла ву Или ћу, ње го вом 
лир ском сен зи би ти ли те ту и ње го вој по е зи ји, а се сти на је је ди на 
при год на: у њој се пје ва о спо ме ни ку Во ји сла ву и о под ви гу бе о град
ских го спо ђи ца. За то су ка тре ни не у по ре ди во вред ни ји и за ни мљи
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ви ји за по ре ђе ње Или ћа и Ди са, и за њи хо ва евен ту ал на ме ђу соб на 
пре пли та ња. У за вр шној стро фи пје сма до и ста па да у при год ност. 
Че ти ри ка тре на су, ипак, јед на цје ли на; се сти на је не што днев но 
и при год но. Ка тре ни су у пер фек ту или им пер фек ту; се сти на у 
пре зен ту. Али по ђи мо „ред по ред”, јер је пје сма „Во ји сла ву” за
хтјев на и „пу на”, па тра жи па жљи во чи та ње. 

На слов је у да ти ву, као по све та, што по твр ђу је и под на слов. 
У на сло ву је са мо лич но пје сни ко во име: Или ћа и пје сни ка је ви ше; 
Во ји слав је је дан и је дин ствен. Во ји сла ва Или ћа и кри ти ча ри и 
пје сни ци че сто осло вља ва ју са мо лич ним име ном. То не што ка зу је 
и о пје сни ко вом ста ту су ме ђу пи сци ма и кри ти ча ри ма. Слу ти се 
не сум њи ва при сност и на кло ност пре ма ње му. 

Пр ви стих го во ри о Во ји сла вље вом вар љи вом сну о сре ћи. 
Мо жда је у тој стро фи кључ за ра зу ми је ва ње Ди со вог и Во ји сла
вље вог од но са пре ма иди ли: ако је сан о сре ћи вар љив, он да је и 
тра ди ци о нал на иди ла сум њи ва, го то во не мо гу ћа; он да се она ну
жно пре о бра жа ва у пје сму о смр ти:

Сне во си о сре ћи, ко ју чо век не ма.
У ми сли ма сво јим пра тио си да не
Из у мр ле дав но, и вре ме што спре ма
Да ра за стре по кр ов сву да, на све стра не.

Чо вје ку на зе мљи сре ћа ни је да та – њу про сто чо век не ма. Сан 
о сре ћи је илу зи ја и вар ка. И то је све ка за но јед но став но, јед ним 
је ди ним, уз то – пр вим сти хом. Ти ме се ба ца свје тлост на обје Ди
со ве иди ле, али и на Или ће ву „Зим ску иди лу”. 

Пре о ста ла три сти ха ка зу ју о Во ји сла вље вој усмје ре но сти на 
про шлост, и то на ону дав ну – ми то ло шку и исто риј ску – про шлост 
о ко јој Во ји слав пје ва. Та три сти ха су и син так сич ки, а са мим тим 
и ин то на ци о но, дру га чи је уре ђе на: у три сти ха на ла зи мо два оп ко
ра че ња, а оп ко ра че ње се у на шој ли ри ци одо ма ћи ло за хва љу ју ћи 
Во ји сла ву, па су га од ње га пре у зе ли го то во сви пје сни ци мо дер не. 
Дис се, да кле, ко ри сти Во ји сла вље вим рим тич косин так сич ким 
сред ством и њи ме по ја ча ва, од но сно ис ти че, све при су ство смр ти. 
Пр вим оп ко ра че њем се на гла ша ва да је пје сник пра тио „да не / 
Из у мр ле дав но”, а дру гим се ти да ни уоп шта ва ју у „вре ме што 
спре ма / Да ра за стре по кров сву да на све стра не”. Ри јеч је, на рав но, 
о мр твач ком по кро ву ко ји ће би ти ра за стрт „сву да на све стра не”. 
Ни је ли то већ те ма рас ко шне смр ти ко ју ће Дис мно го сна жни је и 
до сљед ни је раз ви ти у сли ци рас ко шне смр ти у „Ју тар њој иди ли”. 
Пје сма „Во ји сла ву”, да кле, већ пр вом стро фом гра ди ин тер тек
сту ал на по ља из ме ђу Во ји сла вље ве и Ди со ве по е зи је.
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Те ма про шло сти на ста вља се и у дру гом ка тре ну:

Гледô сам у про шлост за то бом што спа ва,
Под да хом жи во та она не кад бе ше.
Сад је мир на, не ма, ко пу чи на пла ва,
Као уста дра ге ко ја се не сме ше. 

Во ји слав је гле дао у про шлост ко ја спа ва; ко ја је не кад би ла 
под да хом жи во та, што је ис ка за но им пер фек том – бе ше. Та про
шлост је сад мир на и не ма и до ча ра на је два ма по ре ђе њи ма, вр ло 
уда ље ним сли ка ма – „ко пу чи на пла ва / Као уста дра ге ко ја се не 
сме ше”. Би ће да су то уста мр тве дра ге, ко ја је би ла јед на од Ди
со вих пје снич ких оп се си ја, али је по вре ме но на ла зи мо и код Во ји
сла ва. Мир но ћа пу чи не мо же ука зи ва ти и на мир но Или ће во пје
ва ње о про шло сти. На ту мир но ћу Или ће вог пје ва ња ука зи ва но 
је ви ше пу та у кри ти ци још од Љу бо ми ра Не ди ћа. 

Тре ћи ка трен те ма ти зу је бу дућ ност:

Пред то бом у та ми бу дућ ност се ви ла,
Не ја сна и мут на као на да љу ди,
Али смрт у се би и она је кри ла,
Смрт ко ја се ја вља, тек на гро бљу бу ди. 

Пре ма Ди со вој пје сми, бу дућ ност је пред Во ји сла вом у та ми, 
а то је ње но оп ште свој ство – да је не из вје сна, „не ја сна и мут на као 
на да љу ди”; не си гур на, не по у зда на, ма гло ви та и вар љи ва. Ко ли ко 
је то да ле ко од би ло ка квих иде о ло шких кли шеа и „сви је тле бу дућ
но сти” глу пог, про гра ми ра ног оп ти ми зма без осно ва. Оно што је 
за јед нич ко про шло сти и бу дућ но сти је сте је ди на из вје сност – смрт 
– два пут по но вље на у тре ћем и че твр том сти ху тре ће га ка тре на. 
Гро бље се опет ука зу је као мје сто и про стор исти не, по след ње, 
ко нач не и је ди не. А то је по вла шће ни Ди сов пје снич ки про стор. 

Че твр ти ка трен пје ва о ну жној ве за но сти Во ји сла ва за еле ги ју 
као лир ску вр сту, пред о дре ђе ну пје сни ко вом при ро дом, осје ћа њем 
сви је та, а ми би смо до да ли – и кул ту ром:

Сто га ти при ро да, осе тљи ва, бла га,
Еле ги ју узе као стал на дру га,
И са тво је ли ре за но сна и дра га
За о ри се пе сма, сна жна као ту га. 

Та ве за ност за еле ги ју до ла зи ка ко из Во ји сла вље вог од но са 
пре ма про шло сти и бу дућ но сти, из ње го вог осје ћа ња људ ске при роде 
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и суд би не, та ко и из ње го ве људ ске – пси хо ло шке и пје снич ке – 
при ро де, осе тљи ве, бла ге. За пје сни ка та кве при ро де и та квог осје
ћа ња сви је та, еле ги ја је за но сна и дра га, а пје сма му је сна жна као 
ту га. 

Во ји сла во ва по е зи ја је, до и ста, пре пу на ту ге и ме лан хо ли је, 
па је ово јед но од дра го цје них пје снич ких, по е тич ких мје ста на ко
јем Дис уз ди же и ве ли ча сна гу ту ге, то ли ко свој стве не и ње го вој, 
нај че шће без на де жној по е зи ји. Ди со ва пје сма „Во ји сла ву” има, да
кле, сна жно, дво стру ко ме та по ет ско усмје ре ње: она пје ва о Во ји сла
ву, ње го вој при ро ди, од но су пре ма про шло сти, са да шњо сти, смр ти, 
еле ги ји, ту зи и по е зи ји, али от кри ва и са мо га Ди са, од но сно ње
го во осје ћа ње сви је та, по вла шће ни про стор гро бља, те му мр тве 
дра ге, не мо гућ ност пра ве иди ле због не по сто ја ња људ ске сре ће. 
По ку ша ли смо да ука же мо на ин тер тек сту ал на по ља ове пје сме, 
од но сно на ње ну дво стру ку ме та по ет ску усмје ре ност – и на Во
ји сла ва, и на са мо га Ди са. 

На жа лост, не ма мо скло но сти пре ма при год ној се сти ни на 
кра ју пје сме. Шта ви ше, увје ре ни смо да би без те се сти не пје сма 
„Во ји сла ву” би ла цје ло ви ти ја и бо ља; из ну тра ко хе рент ни ја. За
вр шна стро фа не ма ни ми са о ну, ни (ау то)по е тич ку, ни емо тив ну 
ду би ну прет ход на че ти ри ка тре на: 

По ко ле ње жен ско, сва ке ча сти вред но,
Спо ме ник ти ди же зе лен ка сто си ви:
И сад име тво је, све тло и углед но,
Да би би ло ле по, на ка ме ну жи ви
Са од бо ром, ко лом тво јих дру га ри ца,
С ми ри сним бу ке том веч них го спо ђи ца. 

Ни „по ко ле ње жен ско, сва ке ча сти вред но”, ни „спо ме ник (...) 
зе лен ка сто си ви”, ни „име (...) све тло и углед но”, ко је „да би би ло 
ле по, на ка ме ну жи ви”, ни ко ло пје сни ко вих дру га ри ца, „с ми ри
сним бу ке том веч них го спо ђи ца” не ма ју емо тив ну сна гу, про дор
ност ми сли ни чар по е тич ких уви да и слут њи прет ход них ка тре на, 
а по го то ву не ма ју њи хо ву по нор ну сна гу ту ге. Ни је Дис за при
год но пје ва ње, ни ти је при род но пје ва ње за Ди са. Пад је уто ли ко 
уоч љи ви ји што је на кра ју пје сме. 

2. Во ји сла вов кар не вал на руд ни ку и Ди сов спој  
ту жба ли це и са ти ре

Уоч љи ва је још јед на „ли ни ја до ди ра” ових пје сни ка. Ве ли ке 
есте те, мај сто ри сти ха и вер си фи ка ци је, љу би те љи фор ме, има ли 
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су је дан дра го цје ни дар ко ји је Во ји слав не у по ре ди во че шће по ка
зи вао од Ди са, али је Дис јед ном пје смом до се гао сам врх. То је дар 
за са ти рич ну по е зи ју. То ни је до ми нант на ли ни ја њи хо вог пје сни
штва, али је вр ло дра го цје на и из у зет них је естет ских до ме та. 

Илић има ба рем де се так успје лих пје са ма ко је се мо гу сма тра
ти са ти рич ним, а нај ма ње њих пет је усмје ре но на књи жев не при
ли ке, пје сни ке и њи хо ве од но се. Дра ги ша Жив ко вић је иза брао 
тач но де сет пје са ма у гру пу „Са ти рич не пе сме” у из да њу Ка и ро
са из 1995. го ди не. Од то га их је тач но пет о по е зи ји и пје сни ци ма: 
„Ор ги је”, „Пе сни ку”, „Је дан мо но лог мла дог Слеп че ви ћа”, „Два 
пе сни ка”, „Ре а ли ста”. Овај спи сак ни је пот пун, а из о ста вље не су 
не ке по зна те Или ће ве са ти рич не пје сме, ра чу на ју ћи и оне ко је је 
пје сник сма трао са ти рич ни ма („Нар цис”): „Већ се ку пе...”, „У лов!”, 
„Краљ ко чи јаш”, „(Слу жбе но из При шти не)” и њи ма са свим бли
ске „Мо ме Га ри ку” и „Еле ги ја јед не за лу та ле де пе ше”. На ве ди мо 
на сло ве и оста лих пет из Жив ко ви ће вог из бо ра: „Ма скен бал на 
Руд ни ку”, „По сла ни ца с не ба јед ном дру штву”, „Ми сли јед ног ма
лог Ка ла њев ча ни на”, „При ја те љу” и „Ср бин у ра ју”. Не ке од на ве
де них пје са ма ре флекс су лич них су ко ба и по ле ми ка с Ра до ва ном 
Ко шу ти ћем („Ор ги је” и „Је дан мо но лог мла дог Слеп че ви ћа”). Још 
од дје тињ ства при ја тељ Бра ни сла ва Ну ши ћа, а по при ро ди ду хо
вит, Во ји слав је – бу ду ћи у не по сред ној и при сној ве зи с чо вје ком 
ко ји га је мо гао под сти ца ти на ху мор и са ти ру, на сми јех уоп ште 
– био пред о дре ђен и при род но отво рен за сми јех и са ти рич не те ме. 
Пје сма „Је дан мо но лог мла дог Слеп че ви ћа” има еле мен те ко ме ди је: 
нај ве ћим ди је лом је ис пје ва на „гла сом дру го га”, лир ског ју на ка, 
пје сни ка Слеп че ви ћа – и сви јет је са гле дан ње го вим ви до кру гом. 
Пје сма је Слеп че ви ћев го то во драм ски мо но лог; мо но ко ме ди ја у 
ма лом. Дје ло ви пје сме су ис пре си је ца ни и ме ђу соб но одво је ни дру
га чи је штам па ним про зним тек стом ко ји ли чи на драм ске ди да ска
ли је; оне опи су ју ју на ка и ам би јент, од но сно „про мје не на сце ни”. 
Без ма ло све пје сме о пје сни ци ма има ју на гла ше ну иро ни ју и па ро
диј ско усмје ре ње, а на ро чи то пје сма „Ре а ли ста”. 

На бро ја ли смо се дам на ест Или ће вих пје са ма ко је се мо гу 
сма тра ти ко мич носа ти рич ним, а то је већ ци је ла ма ла збир ка. 
Ни је он да чу до што је пје сник био на ме ти вла сти и што је за жи
во та имао ста тус оштрог са ти ри ча ра. Од свих на ве де них пје са ма 
да нас је као са ти рич на нај по зна ти ја „Ма скен бал на Руд ни ку” и 
вје ро ват но је мо гла би ти за Ди са нај ин спи ра тив ни ја, од но сно иза
зов и охра бре ње да се овај осје тљи ви и да ро ви ти пје сник огле да и 
у са ти рич ној вр сти, од но сно да ис пје ва врн хун ску са ти рич ну пје
сму „На ши да ни”. Или ће ва пје сма „Ма скен бал на Руд ни ку” и Ди со
ва „На ши да ни” и да нас су вр хо ви срп ског са ти рич ног пје сни штва. 
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За то ће мо на шу ана ли тич ку па жњу усмје ри ти на по ред бе ну ана ли зу 
ових дви ју пје са ма.

Или ће ва пје сма „Ма скен бал на Руд ни ку” ис пје ва на је сти хич
ки и има три де сет пар но ри мо ва них сти хо ва, си ме трич них тро хеј
ских два на е сте ра ца (6 + 6). Ри ме су до сљед но жен ске. Пот пи са на 
је са Цр ни до ми но; да ти ра на 22. ја ну а ра 1887. го ди не, а умје сто 
мје ста на пи са на је ре че ни ца: „Али сла бо бо га ми да ћу ка за ти где 
сам”, што та ко ђе при па да ко мич носа ти рич ном дис кур су. И „ши
фро ва но” ау тор ство, и за та је но мје сто на стан ка пје сме су ге ри шу 
не си гур ност и угро же ност са ти рич ног пје сни ка. Да нас по у зда но 
зна мо да пје сни ко ве сум ње и стра хо ви ни је су би ли без осно ва. 

Већ пр ва ри јеч у на сло ву – ма скен бал – упу ћу је на по сту пак 
кар не ва ли за ци је. То што је ма скен бал на Руд ни ку – на пла ни ни, 
из ван ве ћих ур ба них мје ста – упу ћу је на спој ри је чи у син таг ми 
ко ја мо же има ти иро нич но, ко мич но и са ти рич но зна че ње. У пр вом 
сти ху Руд ник је за ми је њен пе ри фра зом И код нас ова мо, што по
ка зу је при пад ност лир ског, го вор ног су бјек та, а дру го – ка зу је да 
је ма скен бал баш на Руд ни ку ве ли ки на пре дак, до стиг ну ће и до
га ђај. Руд ник, уз то, ме то ни миј ски мо же алу ди ра ти и на ве зу са 
ди на сти јом Обре но ви ћа, чи ме се са ти рич на при ро да пје сме већ 
на сло вом на го вје шта ва и усмје ра ва. 

Ма скен бал је оп шти; игра је уни вер зал на – за ста ре и за мла де. 
Пре ру ша ва ње, од но сно по дје ла уло га у игри, при ли ка је за иден
ти фи ка ци ју пра ве, скри ве не при ро де игра ча. Ма ски ра ње је, за пра
во, де ма ски ра ње; по ка зи ва ње скри ве не, пра ве при ро де, као и при
ро де со ци јал не функ ци је ко ју ма ски ра ни у ма скен ба лу пре у зи ма, 
од но сно до би ја. Игром се ус по ста вља па ра лел на, со ци јал на струк
ту ра функ ци ја ко ја раз об ли ча ва ствар ну. Пред сјед ник од бо ра је 
кар не валк си цар и он је ор ку жен го ми лом ма њих, су ро вих вла сто
др жа ца – са тра па. Око њих су зве ри ко је слу же очу ва њу и др жа њу 
вла сти – пи ра ми де со ци јал не струк ту ре и рас по ре да и ста бил но
сти мо ћи и функ ци ја. Зве ри су и кр во лоч не, и сна жне (ме две ди, 
пан те ри), и уми ља те (мач ке), и за бав не (мај му ни); ак ти ви ра ју се 
са вр ха пи ра ми де мо ћи. Њи хо ва со ци јал на и мо рал на по зи ци ја је 
– уз ца ре ве но ге. Го ле ним фе и на ја де не ће мо ра ти да се мно го пре
ру ша ва ју, већ ће го спо ђи це ле пе и го спо ђе мла де са мо ма ло до дат но 
да се раз о дје ну, од че га ће чак и моћ на пла ни на Руд ник од сил но
га сме ја да раз ва ли гру ди. Сâм на чел ник ће се раз об ли чи ти та ко 
што ће – због ве се ља и из љу ба ви пре ма уче сни ци ма ма скен ба ла 
– при ста ти да пред ста вља сви њу, ко ја у пје сми по ста је мо рал но на
че ло: озна ча ва мо рал но пр ља ву осо бу. Уо ста лом, цар ска на ред ба је 
– Сва ки сво га „фа ха” да се др жи стро го, па је уло га у игри при
мје ре на игра че вом „фа ху”. Као што је на чел ни ков „фах” да бу де 
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сви ња, та ко је се ља ков да пред ста вља хро мо га про сја ка: око ње го
во га ма ски ра ња не ће би ти тру да, јер се јед на му дра гла ва до сје ти ла 
да се љак тре ба да до ђе у сво ме оде лу. Кар не вал, од но сно ма скен бал, 
раз об ли ча ва, а не скри ва пра ву при ро ду иза ма ски. Ма ски ра ње је, 
ре ко смо, де ма ски ра ње: по ка зу је се ко су и гдје су са тра пи, зве ри, 
ним фе и на ја де, сви ње и про сја ци. Де ма ски ра ње је, ка ко са ти ри и 
при ли чи, мо рал но и со ци јал но. 

Кар не вал ска игра ма ски ра ња и де ма ски ра ња уви јек се ти че 
и пи та ња ври јед но сти. Кар не вал сни жа ва та ко зва не ви со ке ври јед
но сти, офи ци јел не, „за шти ће не”; он де тро ни зу је. Та ко ће и „Ма скен
бал на Руд ни ку” – по пут не ке но ве, мо дер не Кир ке – пре тво ри ти 
на чел ни ка у сви њу и по ка за ти са тра пе и зве ри око цар ских но гу. 
Имао је пје сник раз ло га да пот пи ше пје сму са „Цр ни до ми но” и 
да, са гла сно са са ти рич ним дис кур сом, скри ва мје сто бо рав ка, од
но сно на стан ка пје сме. Зна мо да су га, ипак, ла ко про на шли. 

По сту пак кар не ва ли за ци је и игра ма ска ма има нент ни су са
ти ри. Па ра докс до бре са ти ре је у то ме што у уда ље ним вре ме ни ма 
име но ва ње оних на ко је је са ти ра усмје ре на – ма ло зна чи. Знал ци 
твр де да би смо се раз о ча ра ли слич ним де ши фро ва њем ве ли ких 
ро ма на по пут Ра бле о вог Гар ган туе и Пан та гру е ла. Оно што са вре
ме ни ци ма мо же зна чи ти мно го, да ле ким по том ци ма по не кад не 
зна чи ско ро ни шта. Дје ло је оно што оста је, ако је ври јед но. Или
ће ва пје сма жи ви и дје лу је. 

Ди со ва пје сма „На ши да ни” има пе де сет сти хо ва, рас по ре ђе
них у де сет пр сте на стих („ла жних”) квин ти – об лик стро фе ко ји 
је Дис ра до ко ри стио и ко ји је, вје ро ват но, пре у зео од Ми ла на Ра
ки ћа. Пр ви стих се по на вља као пе ти, та ко да пје сма има че тр де
сет не по но вље них и де сет по но вље них сти хо ва. Ри ме су уна кр сне, 
с тим што се по на вља њем пр во га сти ха као пе тог по на вља и ри ма, 
па се а ри ма ја вља три пу та: aba ba.

У по гле ду бро ја сло го ва ко ји се ри му ју, Дис у овој пје сми ни је 
до сље дан, ма да је упа дљи ва тен ден ци ја за дак тил ском ри мом: пет 
стро фа је по ве за но дак тил ским ри ма ма (I, V, VI, VII, VI II), а у пр вој 
на ла зи мо чак и че тво ро сло жну – хи пер дак тил ску – ри му, ко јом се 
ис ти чу ри је чи и об ли ци опа да ња и про па да ња као бит на оби љеж ја 
вре ме на, од но сно на ших да на. Дви је стро фе (IV и X) до сљед но су 
по ве за не дво сло жним, жен ским ри ма ма. У дру гој и де ве тој стро фи 
лек се ме ма ли и мње ње на ру ша ва ју дак тил ску ри му ко ју оче ку је мо 
иза тро сло жних лек се ма ка на ли и по ко ле ње. Тро сло жне име ни це 
по ште ње и кр ште ње, и бо га та жен ска ри ма ко јом су по ве за не, оста
вља ју ути сак не по сто је ћег тро сло жног, дак тил ског по ду да ра ња.

Све то зар Пе тро вић, не сум њив ау то ри тет у обла сти те о ри је 
сти ха, до во ди дак тил ску ри му у ве зу са са ти рич ном и ко мич ном 
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по е зи јом. Ди со ва пје сма „На ши да ни” то по твр ђу је, ма да не ке Ду
чи ће ве пје сме дру га чи је ко ри сте дак тил ску ри му, по ка зу ју ћи њене 
дру га чи је мо гућ но сти: 

Из гу бих у том не ми ру
Дру го ве и све га ли је.
Ко ји је сат у све ми ру?
Дан или по ноћ, шта ли је?

(„Пе сма”)

Кад ми ну ме сец жут за ко са ма
Та да с не бе ских цр них ле ди на, –
Као кап па де та реч је ди на:
Тад пој мих шта је мо ја оса ма...
И пој мих као отет ча ри ма,
Шта зна чи страх мој ме ђу ства ри ма. 

(„Тај на”)

Стре ља ју и сад на свим по љи ма,
По ред свих пу та сто је ве ша ла;
Па да ју бо љи све за бо љи ма,
С тлом срп ским крв се срп ска сме ша ла. 

(„Лич ки му че ни ци”)

Ди со ва ри ма у пје сми „На ши да ни” има на гла ше ну зна чењ ску 
функ ци ју. Ри је чи спо је не ри мом не кад ука зу ју на кључ не осо би не 
вре ме на (опа да ња – про па да ња), а не кад, сво јим дис па рат но шћу, 
по ја ча ва ју иро ни ју и ко ми ку (су те ре ни – су ве ре ни; ве ли ка ше – бо га
та ше; из бо ре – из во ре; обе де /у сми слу увре де/ – по бе де; ре по ве 
– џе по ве; хар ти ји – пар ти ји; ја у ци – па у ци; ху да – су да).

Из ра зит па ра ле ли зам по сто ји и на по че ци ма сти хо ва, па су 
ци је ле стро фе у зна ку син так сич ког па ра ле ли зма, што је по сље ди
ца до ми нант ног по ступ ка на бра ја ња. У пр ве че ти ри стро фе (два
де сет сти хо ва) са мо је дан стих не по чи ње гла го лом. На бра ја ње је 
са свим при ро дан по сту пак: пје сник на бра ја по губ не осо би не и 
те ко ви не сво га вре ме на. 

По сту пак кар не ва ли за ци је, упа дљи во уоч љив већ у на сло ву 
Или ће ве пје сме „Ма скен бал на Руд ни ку” и до сљед но про ве ден 
кроз ци је лу пје сму, скри ве ни је је про ву чен кроз Ди со ву пје сму 
„На ши да ни”. Тај по сту пак је ви дљив на пла ну пре о кре та ври јед
но сти: ври јед но сти ви со ког ре ги стра су уру ше не, а све што је ни ско 
уз диг ну то је и кру ни са но. Тај пре о крет ври јед но сти је ка та стро
фич но ко ми чан: „Умр ли су сви хе ро ји и про ро ци; / По кра де ни сви 
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хра мо ви и ћи во ти / Исми ја не све вр ли не и по ште ње, / По ни же ни 
сви гро бо ви и жи во ти, / Упр ља но и опе ло и кр ште ње; / За ко ва на 
пе тве ков на зво на бу не, / По бе гао дух је дин ства и бог ра та; Обе
си си мо све пра зни ке и три бу не / Сво ју му дрост рас то чи смо на 
из бо ре, / Сво ју хра брост на под ва ле и обе де, / Бу дућ но сти за тро
ва смо све из во ре”.

Све што је све то и ви со ко, су но вра ти ло се и па ло, а што је ни
ско, по ди гло се до тро на и три јум фа: „Раз ви ло се цр но вре ме опа
да ња, / На бу јао шљам и раз врат и по ро ци, / По ди го се тру ли за дах 
про па да ња; / Про гле да ле све ја зби не и ка на ли, / На ви со ко по ди гли 
се су те ре ни, / сви под му кли, сви про кле ти и сви ма ли, / По ста ли су 
да нас на ши су ве ре ни; / Го ји мо се од гре хо ва и од бла та; / Од пан
ду ра ство ри ли смо ве ли ка ше, / До сто јан ства по де ли ше иди о ти, / 
Ло по ви нам из ра ђу ју бо га та ше, / Мрач не ду ше на зва ше се па три о ти, 
/ А по ра зе про гла си смо за по бе де; / Вас кр сли смо све пиг ме је и ре
по ве; / Од не срећ не бра ће на ше, од ро бо ва / За тво ри смо сво је очи и 
џе по ве; / Оста ла нам још пра ши на на хар ти ји, / Сад сву сла ву про
на ђо смо у пар ти ји, / Пир по ру ге до хва тио све си но ве; / Под сра мо
том жи ви на ше по ко ље ње; / На ра шта ји ко ји си шу ко па у ци; / Помр
чи на при ти сну ла на ше да не, / Не ви ди се јад на на ша зе мља ху да...” 

Овај пре о крет ме ђу ври јед но сти ма ни је ре зул тат не ког ма скен
ба ла ни кар не ва ла, већ је знак злог и ху дог до ба. Оно што је Ди сов 
пје снич ки под виг – осим лич не и гра ђан ске хра бро сти, ко ја је 
по треб на и пје сни ци ма – је сте уни вер за ли за ци ја са ти рич не пје сме 
и ње но уз ди за ње од уни вер зал не исти не о свим злим да ни ма и 
вре ме ни ма. А та кви да ни и вре ме на че сто се по на вља ју, па се Ди
со ва пје сма до жи вља ва као по глед кроз вре ме на; као знак оп штег 
и за стра шу ју ћег по тре са ка рак те ри стич ног за сва по ре ме ће на и 
зла вре ме на. Та ко је Ди со ва са ти рич на пје сма по ста ла пје сма о 
ври јед но сти ма; ја ди ков ка и ту жба ли ца над и за угро же ним ври
јед но сти ма. За то она над жи вља ва сво је кон крет не по во де и иза
зо ве, и сво је да не и ври је ме, по ста ју ћи му дра пје сма о свим злим 
и по ре мећ ним вре ме ни ма ко ја ру ши уни вер зал не и уз ди же су те
рен ске и под зем не ври јед но сти из ја зби на и ка на ла. За то ова Ди со
ва пје сма ни је са мо о ње го вим ни ти о на шим да ни ма, већ је пје сма 
за вјеч ност, до кле год бу де сви је сти о ври јед но сти ма. А злих вре
ме на има и би ће их. 

Обје са ти рич не пје сме – и Или ће ва „Ма скен бал на Руд ни ку” 
и Ди со ва „На ши да ни” – ис пје ва не су у два на е стер цу, али то уоп ште 
ни је исти стих. Или ће ва је – то смо утвр ди ли – у си ме трич ном 
тро хеј ском два на е стер цу, ко ји ће би ти је дан од два во де ћа сти ха 
срп ске мо дер не, а Ди со ва је – са свим нео че ки ва но, али ге ни јал но 
– у тро члан ко ви том, ту жба лич ком два н ае стер цу (4 + 4 + 4) са двје ма 
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це зу ра ма, иза сва ког че твр тог сло га. Из бо ром ту жба лич ког сти ха 
уса гла ше но је зна че ње пје сме „На ши да ни” са рит мом и то ном 
ту жба ли це: пје сник на ри че за сво јим до бом и да ни ма; са ти рич на 
пје сма је по ста ла ту жба ли ца и на ри цаљ ка за сво јим до бом. 

Овај спој ту жба ли це и са ти ре мо же нам да нас из гле да ти би
зар но и крај ње нео бич но, али он има осло нац у тра ди ци ји, и то у 
тра ди ци ји ту жба ли це, и тај осло нац је ве о ма сна жан и мо ћан. Ту
жба ли ца као фол клор ни жа нр је исто вре ме но и пр во ра зред ни јав ни 
чин, по го то ву за гу бит ком по го ђе ну за јед ни цу. Из во ди је иза бра
на же на од угле да, спо соб но сти и ко лек тив ног по што ва ња, „пред 
на ро дом”, пред „сво ји ма” и „ја ба ном”, гла сно и раз го ви јет но, пре
ма за да тој ме ло ди ји, у утвр ђе ном ме тру и рит му, ин си сти ра ју ћи 
на из у зет но сти по кој ни ка и ве ли чи ни гу бит ка. По кој ни ко ва смрт 
је сте ин тим ни гу би так, али ни је са мо то, као што ни по кој ник 
ни је са мо уса мље на је дин ка, већ члан по ро ди це, брат ства, пле ме
на и др жа ве. Гу би так је лич ни и ко лек тив ни; ви ше ко лек тив ни 
уко ли ко је по кој ник зна ме ни ти ја лич ност. 

Вој во да Ба трић, за ко јим ту жи Се стра Ба три ће ва у Гор ском ви
јен цу, не сум њи во је био зна ме ни та лич ност: кне жев ски по то мак – што 
се на сље ђу је – и вој во да – што се ју на штвом сти че. Ба трић је Не тко 
и по по ри је клу – по брат ству и пле ме ну – и по лич ном под ви гу.

Се стра Ба три ће ва ту жи за сво јим бра том, ње го вом хра бро шћу 
и ље по том, али и за дје дом Бај ком, ко ји је Ба три ћа „од њи вио”, а са да 
остао пра зних ру ку; спо ми ње и се дам сна ха у жа ло сти и за вр ша
ва ту жба ли цу ко лек тив ним пре ко ром и сли ком ужа са ко лек тив не 
суд би не. Се стра Ба три ће ва ту жи пред „гла ва ри ма” – на род ним 
пр ва ци ма и иза бра ни ци ма – па су за вр шни сти хо ви ту жба ли це 
њи ма упу ће ни. Пре бо ље ле би се брат ске „љу те ра не” да ни је све
на род них „грд них ја да”, а за оп ште све на род но зло од го вор ни су 
на род ни пр ва ци, гла ва ри:

Про сте тво је љу те ра не,
мој Ба три ћу,

Ал’ не про сти грд ни ја ди,
ку ку ро де!

Е се зе мља сва ис тур чи,
Бог је клео!

Ту жба ли ца се за вр ша ва кле твом, од но сно про кли ња њем зе
мље и на ро да, што ни ка ко не зна чи да ту жи ли ци – Се стри Ба три
ће вој – ни је до зе мље и на ро да нај ви ше ста ло. Гу би так нај бо ље га 
бра та је то ли ки, а ста ње у зе мљи и на ро ду је та кво да лич ни жи вот 
гу би сми сао, од но сно до би ја га са мо жр тво ва њем. Се стра узи ма 
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се би жи вот на јав ној сце ни, пред гла ва ри ма, као вид лич не жр тве 
и нај ве ћег мо гу ћег про те ста.

То ни ка ко ни је пу ко са мо у би ство, већ лич но са мо жр тво ва ње, 
сим бо лич ки чин, ка ко би се гла ва ри по кре ну ли да ко нач но не што 
пре ду зму за про мје ну ста ња у зе мљи – ста ња ко је при је ти гу бље
њем ко лек тив ног иден ти те та и по ги би јом нај бо љих љу ди. 

И ту жи ли ца и ње на ту жба ли ца ди рект но се ми је ша ју у јав ни 
жи вот и јав не по сло ве, из го ва ра ју ћи те шке оп ту жбе на адре су оних 
ко ји зе мљу во де и о на ро ду бри ну, и чи ном лич ног, јав ног са мо
жр тво ва ња. Ту жба ли ци је, да кле, има нен тан јав ни дру штве ни про
тест, ко ји – због при ро де жан ра – не мо же има ти еле мен те ко ми ке, 
ци ни зма и сар ка зма, свој стве не са ти ри. Пре у зи ма њем сти ха ту жба
ли це Дис је пре у зео и еле мен те јав ног дру штве ног про те ста ко је 
ту жба ли ца со бом но си, или мо же но си ти. 

Али од нос ни је јед но смје ран. Пре у зи ма њем ту жба лич ког сти
ха за са ти рич ну пје сму, Дис не ми нов но – свје сно или не свје сно – 
уно си у сво ју са ти рич ну пје сму еле мен те па ро ди је, по твр ђу ју ћи и 
са ти рич ном пје смом, од но сно па ро ди јом ту жба ли це, сво ју бли скост 
тек до ла зе ћој аван гар ди, ко јој је па ро ди ја – као вид по ри ца ња тра
ди ци је – свој стве на, та ко ре ћи има нент на. 

Дис је пје сник не пред ви дљи ве, чу де сне има ги на ци је и ве о ма 
про дор не ин ту и ци је. То му је омо гу ћи ло да на пра ви не вје ро ва тан 
спој са ти рич не пје сме са ту жба лич ким рит мом и са дак тил ском 
ри мом, и да упо сли тра ди ци ју ту жба ли це у са ти ри. Он је успио 
– што је у са ти ри ве о ма те шко – да уз диг не ту жба ли цу на уни вер
зал ни ни во и да јој дад не све вре ме но зна че ње. Она ће би ти ак ту ел
на у свим кри зним и злим вре ме ни ма. Дис је, као ма ло ко, уз ди гао 
са ти рич ну пје сму до уни вер зал них ди мен зи ја и зна че ња, и то у 
спо ју са ту жба лич ким рит мом и тра ди ци јом. Је дин стве но!

Или ће ва пје сма „Ма скен бал на Руд ни ку” пре те ча је Ди со ве 
пје сме „На ши да ни”, ко ја је по ста ла вјеч на пје сма о вјеч ној дра ми 
ме ђу ври јед но сти ма у свим злим вре ме ни ма. Те дви је пје сме чи не 
част обо ји ци пје сни ка. Ди со ва пје сма је по ста ла дра ма тич на, са
ти рич на, ак си о ло шка по е ма о ври јед но сти ма и љу ди ма у ху дим 
вре ме ни ма.

Пје сма је му дри ја, а по го то ву ду го вјеч ни ја од пје сни ка. 

Др Јо ван М. Де лић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
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