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Ис тра жи вач ки пут ка зна че њу сва ког Ма ној ло ви ће вог драм ског 
тек ста био је оте жан. Ау тор ка је ве ћи ну драм ских тек сто ва про на шла у 
ру ко пи си ма у Ар хи ву у Зре ња ни ну, али се не мо же твр ди ти да су то једи
ни тек сто ви на пи са ни на срп ском је зи ку. Ба ве ћи се ли ко ви ма у драм ским 
де ли ма, жан ров ским од ред ни ца ма, драм ским си ту а ци ја ма, мо ти ви ма, 
кла сним по де ла ма у ко ма ди ма, сцен ским и тех нич ким кон струк ци ја ма и 
ре цеп ци јом Ма ној ло ви ће вих ко ма да, Бо ја на По по вић је си сте ма тич но, 
до ку мен то ва но и сми сле но при сту пи ла по зо ри шном све ту То до ра Ма
ној ло ви ћа, са чи нив ши та ко зна чај ну сту ди ју за про у ча ва ње срп ског те а
тра. Ова ква по зо ри шна про ми шља ња нео п ход на су на шој исто ри ји књи
жев но сти и дра го цен су за лог за бу ду ће из у ча ва ње по зо ри шне про шло сти, 
али исто вре ме но и за бу дућ ност сцен ских адап та ци ја драм ских ко ма да 
о ко ји ма је реч. Бо ја на По по вић ука за ла је на ода бра не фраг мен те по зо
ри шног све та То до ра Ма ној ло ви ћа, ис пи су ју ћи на црт за бу ду ћу син те зу 
за кљу ча ка и про ми шља ња овог де ла. У це ли ни, ау тор ка је сво јим ис тра
жи ва њи ма от кри ла „Ма ној ло ви ће ву мин ђу шу”, по ка зав ши да је, по пут 
Шек спи ра, чвр сто др жао и тра гич ну и ко мич ну ма ску и на из мен це про
го ва рао час кроз јед ну, час кроз дру гу. 
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Во ји слав Илић и ра ђа ње мо дер не срп ске по е зи је, збор ник ра до ва, ур. Пре драг 
Пе тро вић, Не дељ ка Бје ла но вић, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност – Ду чи
ће ве ве че ри по е зи је, Бе о град – Тре би ње 2020

Збор ник ра до ва Во ји слав Илић и ра ђа ње мо дер не срп ске по е зи је 
на стао је као ре зул тат ра да на про јек ту „Сме на по е тич ких па ра диг ми у 
срп ској књи жев но сти 20. ве ка: на ци о нал ни и европ ски кон тек сти” и 
пред ста вља два де сет и ше сти збор ник у еди ци ји „По е тич ка ис тра жи ва
ња”.1 Ова зна чај на еди ци ја, ко ју је 1994. го ди не осно вао Но ви ца Пет ко вић, 

1 До са да су у овој еди ци ји об ја вље ни збор ни ци о сле де ћим пе сни ци ма 
(хро но ло шким ре до сле дом): Мом чи ло На ста си је вић, Бран ко Миљ ко вић, Вас ко 
По па, Раст ко Пе тро вић, Вла ди слав Пет ко вић Дис, Си ма Пан ду ро вић, Ми лан 
Ра кић, Иван В. Ла лић, Јо ван Ду чић, Јо ван Хри стић, Сте ван Ра ич ко вић, Ми о драг 
Па вло вић, Љу бо мир Си мо вић, Ма ти ја Бећ ко вић, Оскар Да ви чо, Ми ло ван Да ној лић, 
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је сте цен трал ни ис тра жи вач ки по ду хват Ин сти ту та за књи жев ност и 
умет ност у Бе о гра ду. Збор ник је об ја вљен у са рад њи са „Ду чи ће вим 
ве че ри ма по е зи је” из Тре би ња, кул тур не ма ни фе ста ци је ко ја сва ке го
ди не оку пља ве ли ки број кул тур них и на уч них рад ни ка и ства ра ла ца, 
где је од 5. до 8. апри ла 2019. го ди не одр жан на уч ни скуп о по е зи ји и 
по е ти ци Во ји сла ва Или ћа. Да је у пи та њу пра ва рет кост у на шој кул ту
ри, од но сно не сва ки да шњи кон ти ну и тет и ко ле ги јал но го сто прим ство 
– на ро чи то узев ши у об зир ма лу сре ди ну ко ја та ко ис трај но по др жа ва 
ова кву ма ни фе ста ци ју – све до чи по да так да је ово два на е сти по ре ду 
збо р ник ко ји је ова ко ла бо ра ци ја из не дри ла, во де ћи ра чу на да су сви 
пе сни ци ко ји су пред мет про у ча ва ња или Ду чи ће ви са вре ме ни ци, или 
да де ле из ве сне по е тич ке срод но сти с њим.

Упра во је спо на ко ја нај пре ве же Во ји сла ва Или ћа и Јо ва на Ду чи ћа 
до бро по зна ти Ду чи ћев есеј из 1902. го ди не „Спо ме ник Во ји сла ву”, у 
овој пу бли ка ци ји мно го пу та апо стро фи ран и ту ма чен, је дан од нај зна
чај ни јих про грам ских тек сто ва на ше по е зи је у про шлом ве ку, у ко јем се 
Или ће ва по е зи ја про фет ски од ре ђу је као за че так но вог до ба срп ског 
пе сни штва, мо дер ног пе сни штва, ко је ће нео по зи во ути ца ти на пе сни ке 
по чев од са мог Ду чи ћа на о ва мо. Као што је по зна то, Во ји слав Илић на
ла зио се на сво је вр сном рас кр шћу ве ко ва, епо ха, тра ди ци ја и кул ту ра, 
амал га ми шу ћи, с јед не стра не, по стро ман ти чар ско ис ку ство са кла си
ци стич ким, пар на сов ским, и с дру ге стра не са ре а ли змом у срп ској књи
жев но сти, о че му су дра го це не при ло ге у про у ча ва њу, али и о по да ци ма 
из ње го вог жи во та, у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка да ли, пре све га, 
Дра ги ша Жив ко вић, Ми ло рад Па вић, Ми о драг Па вло вић и Иван В. Ла
лић. Прем да ни је по твр ђе но да је Илић по зна вао и чи тао фран цу ске 
лар пур лар ти сте и сим бо ли сте (из јед но став ног раз ло га што ни је по зна вао 
тај је зик), те да је ма ло ве ро ват но да је све сно пре нео од ли ке тог пе сни
штва у на шу књи жев ност и кул ту ру, са ње го вом по е зи јом ус по ста вља 
се но ва, пар на сов скосим бо ли стич ка по е ти ка у срп ској по е зи ји кра ја 
де вет на е стог и по чет ком два де се тог ве ка. На ро чи то у по зној ли ри ци све 
ће из ра зи ти ја по ста ти сим бо ли стич ка тен ден ци ја, ова пло ће на, пре све
га, у на чи ну об ра де те мат скомо тив ског кор пу са, пе снич кој ме ло ди ји и 
спе ци фич ној сти ли за ци ји син так се.

Ра до ви у збор ни ку по де ље ни су у пет це ли на, те мат ских бло ко ва, 
од ко јих сва ки са др жи по че ти ри ра да, а пу бли ка ци ја је опре мље на и 
имен ским ре ги стром на кра ју. Ка ко уред ни ци збор ни ка, проф. др Пре
драг Пе тро вић и др Не дељ ка Бје ла но вић, у пред го во ру на во де, при мар ни 
циљ збор ни ка је да ја сни је од ре ди пе сни ко ву по зи ци ју у кон тек сту (ан
ти ци пи ра не) срп ске, али и европ ске мо дер не. По гла вља ове књи ге оку

Ми лан Де ди нац, Алек Ву ка ди но вић, Рај ко Пе тров Но го, Ста ни слав Ви на вер, 
Ми ло сав Те шић, Бо ри слав Ра до вић, Алек са Шан тић, Ми лу тин Бо јић, Де сан ка 
Мак си мо вић, Во ји слав Илић.



973

пља ју пи та ња ко ја се ти чу Или ће ве по е ти ке и да ју ту ма че ња по је ди них 
те ма, мо ти ва и пе са ма, са гле да ва ју од нос ње го ве по е зи је пре ма ан тич кој 
и сло вен ској тра ди ци ји, као и њен зна чај за фор ми ра ње пе снич ких тен
ден ци ја ко је ће обе ле жи ти два де се ти век. На ро чи то под сти цај на су, 
та ко ђе, пи та ња ре цеп ци је ње го вог ства ра ла штва, да та кроз ин тер тек
сту ал не укр шта је у ком па ра тив ним са гле да ва њи ма. Сто га овај збор ник 
пред ста вља зна ча јан на уч ни на пор ко ји ре ви та ли зу је, али и кон сти ту и ше 
од ре ђе на но ва чи та ња овог пе сни ка и у ком су ис тра жи ва чи пред ста ви ли 
и про бле ма ти зо ва ли по је ди на књи жев на, тра ди циј ска и је зич костил ска, 
али и би о граф ска и по ли тич коисто риј ска пи та ња.

Пр ви део овог збор ни ка за по чи ње ра до ви ма ко ји се ба ве оп штим 
по е тич ким, пре вас ход но стил скоје зич ким пи та њи ма Или ће вог пе сни
штва, као и на сле ђем во ји сла ви зма у по то њој срп ској мо дер ни. У ра ду 
Д. Ива ни ћа „Пје снич ка ин ди ви ду ал ност Во ји сла ва Или ћа” по е зи ја на шег 
ау то ра са гле да ва се и вред ну је кроз срод но сти и ра зи ла же ња са срп ском 
пе снич ком тра ди ци јом, уз на ро чи ту па жњу по све ће ну фе но ме ну по ме
ну тог во ји сла ви зма, ко ји озна ча ва оса мо ста ље ње (и на сле ђи ва ње) по сто
ја них цр та ње го вог пе снич ког из ра за у ка сни јој лир ској тра ди ци ји, наро
чи то у слу ча је ви ма Ми ле те Јак ши ћа, Алек се Шан ти ћа, Јо ва на Ду чи ћа 
и Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са. У по ку ша ју да мар ки ра оно „не по ре ци во 
или ћев ско у срп ском пје снич ком на сље ђу”, ау тор тек ста за па жа да је то 
„ста па ње го вор ног рит ма и пје снич ке/књи шке лек си ке”. Он оце њу је да 
је ово по сле ди ца очу ва ња ве зе са фол клор норо ман ти чар ском и кла си
ци стич ком стил сколек сич ком под ло гом, али, с дру ге стра не, и са го вор
ним је зи ком ко ји Или ће вим пе сма ма да ру је не сум њи во про зни, од но сно 
на ра тив ни шти мунг. О во ји сла ви зму да ље де таљ ни је пи ше В. Ма то вић 
у ра ду „О не ким аспек ти ма во ји сла ви зма у срп ској мо дер ни”, у ко јем се 
раз ма тра пра вац раз во ја мо дер не срп ске по е зи је на кон ре цеп ци је пе сни
штва В. Или ћа. За ре фе рент не тач ке узе ти су, де таљ но ана ли зи ра ни и 
упо ре ђе ни, тек сто ви пе сни ко вих са вре ме ни ка (Не дић, Скер лић, Ду чић, 
Сте фа но вић, Ма ној ло вић), па ра диг ма тич ни за при ступ Во ји сла ву и во
ји сла ви зму, уз оце ну да су но ви не ко је је он до нео би ле, лот ма нов ским 
је зи ком ре че но, „ви ше ево лу тив ног не го екс пло зив ног ка рак те ра”. Во
ји сла вље ва по ја ва је, на ро чи то у европ ском кон тек сту, углав ном би ла 
пер ци пи ра на као пре крет нич ка: он пра ви сво је вр стан рас кид са по сто
је ћом пе снич ком тра ди ци јом и на ино ва тор ски на чин до при но си те мат
скомо тив ском хо ри зон ту опле ме ње ном но вим об ли ком осе ћај но сти, 
али уво ди и но ве вер си фи ка тор ске обра сце, као и култ Ле пог. Упра во на
ве де ни еле мен ти за јед нич ки су Или ћу и ње го вом ве ли ком на след ни ку, 
Јо ва ну Ду чи ћу, о че му пи ше Ј. Де лић у ра ду „Јо ван Ду чић и Во ји слав 
Илић”. Ау тор ана ли зи ра Ду чи ће ве есе је „Ми ло рад Ј. Ми тро вић” и „Спо
ме ник Во ји сла ву”, а по том и Ду чи ће ве пе сме из пр ве збир ке (Пје сме, 1901) 
по све ће не Или ћу, као и оне ис пе ва не у хек са ме тру, и ну ди ме трич ку и 
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стил скомо тив ску ана ли зу пе са ма дво ји це пе сни ка у ком па ра тив ном 
кљу чу. Уз тврд њу да је „Илић био ве ли ки Ду чи ћев прет ход ник, а Ду чић 
ве о ма за хва лан след бе ник” и под се ћа ње чи та о ца на чво ри шна ме ста 
Ду чи ће вих ви зи о нар ских тек сто ва о Или ћу, као нај ве ћу срод ност два 
пе сни ка Де лић ви ди де скрип тив ну по е зи ју, на ро чи то „по сту пак сим бо
ли за ци је де скрип ци је”. По след њи рад у овом де лу збор ни ка но си на зив 
„Во ји слав Илић (о) пе сни ци ма, пе сми и књи жев но сти”. Ау тор Б. Јо вић 
раз ма тра, та ко ре ћи, ме та по ет ске пе сме и оста ле тек сто ве В. Или ћа ко је 
сво јим на сло вом или те мом упу ћу ју на фи гу ру пе сни ка и на са мо пе сни
штво; реч ју, на (ау то)по е тич ка пи та ња. Јо вић ис ти че да се Илић по не где 
освр ће и на ши ре књи жев не про бле ме и, по себ но, на књи жев не ро до ве, 
што не сум њи во све до чи о ње го вим ин те лек ту ал ним пре о ку па ци ја ма и 
оп штем ли те рар ном обра зо ва њу. На и ме, он се кри тич ки од но сио пре ма 
„са вре ме ној сцен ској ки не ма то гра фи ји” и ко ме ди ји; фор ма крат ке при
че га је ра до ва ла јер је „умет нич ки зах те ван жа нр”, ни шта ма ње не го 
што је то ро ман, уз упо зо ре ње да се пи шче ва па жња мо ра усме ра ва ти 
ка град ској сре ди ни и жи во ту, по што је ру рал на сре ди на од већ пре о вла
ђу ју ћа. У по е зи ји је, го то во у по зи ти ви стич ком ду ху с јед не стра не а у 
фор ма ли стич ком с дру ге, уо ча вао два бит на мо мен та, а то су ње на де
тер ми ни са ност (усло вље ност вре ме ном, сре ди ном, до га ђа ји ма и лич ном 
суд би ном) и од нос из ме ђу спољ не из ра де (фор ме) и са др жи не. Те жи шно 
ме сто овог ра да је сте ту ма че ње Или ће вих сти хо ва ко ји по ка зу ју при су
ство мно штва (ау то)по е тич ких мо ти ва ве за них за по е зи ју и чин ства ра ња. 
Ге не за ових мо ти ва по ду да ра се, сма тра Јо вић, са Или ће вим жи вот ним 
и умет нич ким са зре ва њем, и за по чи њу ве за но шћу за жи вот ност, при
ро ду, про ле ће, мла да лач ки елан и Ерос, да би се ка сни је тран сфор ми са ли 
у там но, еле гич но рас по ло же ње и те скоб но ста ње пат ње. 

Дру га це ли на збор ни ка до но си ин тер тек сту ал на, ин тер ме ди јал на 
и фи ло ло шка ту ма че ња де ла В. Или ћа. В. Елез у ра ду „Во ји слав Илић, 
пар нас и сим бо ли зам” осве тља ва од ре ђе не осо би не пе сни штва на шег 
пе сни ка ко је се че сто до во де у ве зу са фран цу ским пе сни ци ма, пар на сов
ци ма и сим бо ли сти ма. Ау тор ка, на и ме, сма тра да је Или ће ва по е зи ја у 
не ма лом бро ју при ме ра од раз (и ти по ло шка ана ло ги ја) ви ше бо дле ров
ског, мо дер ног сен зи би ли те та не го Го тје о вог лар пур лар ти стич ког. Иа ко 
је по чет ни им пулс и асо ци ја ци ја на Или ће ве пе сме еле гант ни, хлад ни 
и су здр жа ни тон, ау тор ка ра да на при ме ри ма мно гих пе са ма до ка зу је 
да је основ на емо ци ја че сто при сна, то пла и ин ти ми стич ка. Ова ши ри на 
спек тра емо ци ја Во ји сла ва Или ћа при бли жа ва бо дле ров ском спли ну, па 
чак и Ма лар меу. П. Пе тро вић у ра ду „Умет ност као ин спи ра ци ја у по е
зи ји Во ји сла ва Или ћа” уо ча ва да је зна ча јан број ње го вих пе са ма на дах
нут умет но шћу, али да се то не за др жа ва са мо на те мат скомо тив ском 
пла ну, већ да пре ра ста у про грам ско ства ра лач ко на че ло су штин ски по
ве за но са но вим до жи вља јем и раз у ме ва њем умет но сти. По ред ау то по
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е тич ких пе са ма, од но сно пе са ма о пе сни штву, Или ћа су под јед на ко 
на дах њи ва ли ва јар ство и сли кар ство, тач ни је, склад и уз ви ше на ле по та, 
о че му све до чи кор пус пе са ма ко ји упо ри ште има у ан тич ким узо ри ма. 
Упра во ам бле ма тич ном пе смом „Ти бу ло” (1883) ба ви се у свом ра ду и 
Д. Ву ки ће вић: „Ва ри ја ци је на те му: он љу би хлад ни кам”, у ко јем се анали
зи ра за вр шни стих по ме ну те пе сме у сво јим ин тер ме ди јал ним ва ри ја
ци ја ма кроз ли ков не и књи жев не при ме ре, „у ра спо ну од ан тич ких тек
сто ва до Или ће ве пар на сов ске об ра де”. Ау тор ка је овај стих пре по зна ла 
као те му че ти ри де ла и ау то ра ме ђу соб но вр ло уда ље них: Пли ни ја Ста
ри јег, Псе у доЛу ки ја на, Ан дреа Ше ни јеа и Во ји сла ва Или ћа. У њи хо вим 
де ли ма уо че но је не ко ли ко ве зив них, за јед нич ких ком по зи ци о них еле
ме на та: нео бич ност љу бав ног чи на (љу бље ње хлад ног ка ме на), ак те ри 
(Афро ди та/Ве не ра, мла дић, дру штво), и не га тив не ре ак ци је сре ди не. С 
дру ге стра не, П. Ла за ре вић ди Ђа ко мо у свом ра ду „У под тек сту Или
ће вог Ови ди ја” из 1888. го ди не ва ло ри зу је уло гу ко ју је Ови ди је, то ком 
ве ко ва, имао ме ђу сло вен ским на ро дом у све тлу за ни мљи вих до ка за да 
је, то ком из гнан ства на Цр ном мо ру, на у чио гет ски је зик, прет по ста вље
ни та да шњи об лик сло вен ског је зи ка, и на ње му, чак, пи сао. Илић је, 
сма тра ау тор ка, не дво сми сле но до при нео „по себ ном Ови ди је вом по ло
жа ју у сло вен ском све ту” и на спе ци фи чан на чин увео мо тив прог на ног 
пе сни ка у на шу по е зи ју.

Тре ћа це ли на по све ће на је од ре ђе ним лин гво сти ли стич ким, жан
ров ским и вер со ло шким ана ли за ма пе снич ког и про зног опу са В. Или ћа. 
А. Ми ла но вић у ра ду „Је зик Во ји сла ва Или ћа на ме ђи епо ха” ис ти че да 
је пе сни ко ва „ра за пе тост” из ме ђу ро ман ти зма, ре а ли зма и мо дер не ути
ца ла на ства ра ње пре ла зних из ра жај них фор ми и мор фо син так сич ких 
ино ва ци ја у је зи ку. Ау тор тек ста ну ди ис цр пан и де та љан ста ти стич ки 
пре глед Или ће ве пе снич ке лек си ке (ар ха и за ма, нео ло ги за ма, по е ти за ма, 
ди ја лек ти за ма, сла ве ни за ма, тур ци за ма), али и ана ли зи ра функ ци ју 
по је ди них твор бе них свој ста ва ње го вог је зи ка, пре све га де ми ну ти ва и 
хи по ко ри сти ка. Су прот но од увре же ног ми шље ња ко је су фор ми ра ла 
књи жев на исто ри ја и кри ти ка (Бе лић, Ивић) – да је из раз В. Или ћа ета
лон „чи стог”, еле гант ног је зи ка и сти ла – Ми ла но вић ову тврд њу ре ла ти
ви зу је на во де ћи мно штво при ме ра, од но сно сти хо ва, где се мо гу пре по
зна ти је зич ка не пре ци зност и гре шке. Ови от кло ни од нор ме по не где су 
све сно пра вље ни, а не где се то мо же ту ма чи ти као по сле ди ца „огра ни
че ног ро ман ти чар ског тра ља вог из ра за”. С. Па ри по вић Крч мар у ра ду 
„Оп ко ра че ње у сти ху Во ји сла ва Или ћа” ис ти че ва жност овог вер со ло шког 
пи та ња, до сад не до вољ но осве тље ног у ње го вом пе сни штву. Оп ко ра че ње 
се ис по ста вља као ва жан део це ло ви те рит мич ке сли ке сти ха В. Или ћа, 
и функ ци ја му је углав ном да се „сла би тач ка су сти ца ња исто вет но сти 
лир ског Ја и пред ме та по сма тра ња, а из два ја ак тив ност на су прот на чи ну 
ко јим се она ре а ли зу је”. Во ји слав је овај по сту пак про ми шље но ко ри стио, 
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а ње гов рит мич ки ефе кат не кад обе ле жа ва и чи та ву стро фу, а не са мо 
ди стих, што ау тор ка пот кре пљу је мно го број ним при ме ри ма. С дру ге 
стра не, ис тра жи ва чи ма је под сти цај на и не по ре ци ва на ра тив на ком по
нен та ове по е зи је, те се Н. Бје ла но вић у тек сту „На ра тив ност у лир ској 
по е зи ји Во ји сла ва Или ћа” ба ви на ра тив ном осно вом ње го вих лир ских 
тек сто ва, што је по ја ва у књи жев но сти уоп ште узев че сто од ре ђе на као 
ра ђа ње мо дер но сти. У вре ме ка да је Во ји слав жи вео и пи сао раз ви ја ла 
се на ра то ло шка апа ра ту ра срп ске ре а ли стич ке при по вет ке, што је сва ка ко 
аспе кат ко ји га чвр шће ве зу је за ак ту ел ност та да шњег књи жев но и сто риј
ског тре нут ка. Има ју ћи у ви ду про бле ма тич ност фун ди ра ња на ра тив ног 
и лир ског, те Или ће во амал га ми са ње не ко ли ко раз ли чи тих сти ло ва и 
на сле ђа, ја сно је да ће гра ни це ме ђу вр ста ма и ро до ви ма би ти за ма гље не. 
Удео на ра тив ног у Или ће вој по е зи ји, сма тра ау тор ка, огле да се у еп ским 
еле мен ти ма по пут над ре ђе не при по вед не ин стан це, ли ко ва, тех ни ке 
ска за, за пле та, рас пле та, као и из ра же ног тем по рал ног се квен ци ра ња, што 
се нај у бе дљи ви је по ка зу је на при ме ру пе сме „Бај ка о ја си ци”. За кључ ни 
рад тре ћег де ла је сте текст С. Пе та ко ви ћа, ко ји се ба ви ни шта ма ње ва
жним и од ре ђу ју ћим сег мен том Или ће вог ства ра ла штва, а то је ње гов 
по ли тич ки ан га жман у вре ме вла сти кра ља Ми ла на Обре но ви ћа. Рад 
„По ли тич ка са ти ра Во ји сла ва Или ћа” са гле да ва Или ће ве са ти рич не 
тек сто ве у ко ји ма су „књи жев но и ствар но сно по ље не кад из у зет но про
же ти”, чак и по це ну пам фле ти зма, пре те ри ва ња, при стра сно сти и про
из во ђе ња не са свим умет нич ки ква ли тет них и ар гу мен та тив но увер љи вих 
де ла. Она су раз у ђе ног емо ци о нал ног ре ги стра, не кад анег дот скоша
љи вог, а не кад стра стве ног и за па љи вог, не рет ко се при бли жа ва ју ћи 
ре то ри ци, а ода ља ва ју ћи се од пе сни штва. Илић на ро чи то у пе сма ма 
„Пе сни ку” и „Смрт Ка то но ва” са жи ма, сма тра ау тор, ви ше књи жев них 
еле ме на та ко ји при па да ју стил ски ела стич ној са ти ри: але го ри ју, иро ни ју, 
гро те ску, кар не ва ли за циј ски мо дел „обр ну тог све та”, као и си му ла ци ју 
ди ја ло шке си ту а ци је.

У че твр том де лу на ла зе се ра до ви за ко је би се, по но во, мо гло ре ћи 
да се ти чу од ре ђе них на чел них пи та ња Или ће ве по е ти ке, и не по ве зу је 
их са мо јед на те ма. Д. Ха мо вић у тек сту „Во ји слав Илић или сло вен ски 
про фил лир ског ко смо по ли те” пи ше о по е зи ји на шег пе сни ка у све тлу 
„сло вен ског ми то по е ти зма, па три о ти зма и исто риј ске све сти”, ис ти чу
ћи да је Илић у свом пе сни штву до след но упо тре бља вао низ сим бо ла, 
алу зи ја и ана ло ги ја ко ји ма је са ме ра вао исто ри ју. Као јед на од те мељ них 
но ви на до жи вља ва се „за че так дру га чи јег па три от ског лир ског при сту па, 
ли ше ног омла дин ске ре то ри ке, те но ви круг сло вен ског ми то по е ти зма 
и сло вен ске кул тур не са мо све сти”, што ће, по сле ће се по ка за ти, сво је 
уси ја ње до жи ве ти у аван гар ди и ме ђу рат ној књи жев но сти. З. Опа чић у 
ино ва тив ном ра ду „Еле мен ти пре сту па у љу бав ноерот ској по е зи ји Во ји
сла ва Или ћа” па жњу усме ра ва на до са да скрај ну ту те му Или ће ве ли ри ке 
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– стра стве ну љу бав, жен ску при влач ност – ис ти чу ћи по тре бу да се про
ме ни кон вен ци о нал ни до жи вљај Или ћа као уз др жа ног, хлад ног, ме лан
хо лич ног пе сни ка. На при ме ри ма мно го број них пе са ма, на ро чи то оних 
ма ње по зна тих, З. Опа чић по ка зу је да у Или ће вој љу бав ној по е зи ји по
сто ји ра зно вр сност у то ну, ко ја се же од иди лич ног, за не се њач ког, мла
да лач ког, пре ко ро ман ти чар ског ту же ња, до стра сти и ла сцив них, дво
сми сле них до ско чи ца. Љу бав је нај че ће сме ште на у окри ље при ро де и 
за сни ва се на фло рал ној сим бо ли ци и па сто рал ним мо ти ви ма, али с ума 
не тре ба смет ну ти ни мо ти ве жен ске те ле сне при влач но сти, на ро чи то 
мла дих де во ја каде вој чи ца, као ни мо ти ве за бра ње не, пре ступ нич ке 
хо мо е рот ске љу ба ви оли че не у за гр ља ју Ба ху са и Ку пи до на. А. Се ку лић 
у ра ду „По е тич ки објек тив но Во ји сла ва Или ћа: Ста ра и гро зна пе сма” 
ну ди ана ли зу „Ста ре пе сме” у кон тек сту по е тич ких спе ци фич но сти и 
књи жев но и сто риј ских флек си бил но сти ко је пра те де фи ни са ње при ро де 
ње го вог пе снич ког опу са. Ди ја лог пе сни ка са соп стве ним де лом у овој 
пе сми све до чи о ис ку ству ко је не по де ље но при па да пе снич ком би ћу, 
тран зи тив но сти и еклек тич но сти ње го вих пе снич ких све то ва и во љи да 
се сми сао тек ста из јед на чи са сми слом вла сти тог жи во та. А. Па у но вић 
у ра ду „Ис ку ство исто ри је у по е зи ји Во ји сла ва Или ћа: мо же ли по ли
тич ко би ти ду ша?”, осла ња ју ћи се на те о риј ске уви де Ж. Ран си је ра и А. 
Ба дјуа, ту ма чи „фи гу ру не при ја те ља у кон тек сту не/мо гу ће ро до љу би ве 
по е зи је” на при ме ру пе сме „Ју тро на Хи са ру код Ле сков ца”, за кљу чив ши 
да у њој пе сник про ши ру је под руч је бор бе „ге о по е тич ком и/или ге о по
ли тич ком ли ни јом”. 

Пе ти и по след њи те мат ски блок збор ни ка по све ћен је ком па ра тив
ним и ин тер тек сту ал ним чи та њи ма В. Или ћа и дру гих ау то ра. С. Ше а
то вић у тек сту „Тра ди циј ска ли ни ја у срп ској по е зи ји од Во ји сла ва Или ћа 
до Ива на В. Ла ли ћа. Два бе о град ска пе сни ка” да је осврт на ли ни ју мо дер
ни зма од јед ног до дру гог пе сни ка, узи ма ју ћи хро но топ Бе о гра да, при су
тан и зна ча јан код обо ји це пе сни ка (код јед ног на по чет ку, а код дру гог 
на кра ју два де се тог ве ка), као је дан од нај под сти цај ни јих за јед нич ких 
еле ме на та. Илић, као наш пр ви пра ви пе сник гра да, ус по ста вља но ву 
тра ди циј ску ли ни ју срп ског пе сни штва ко је је обе ле же но ис ку ством жи
во та (и ма те ри јал ног, и пси хо ло шкоемо ци о нал ног) у ур ба ном про сто ру. 
У ра ду се ис ти чу срод но сти њи хо вих те мат скомо тив ских оп се га, рит
мич коме ло диј ских осо би на, те вер си фи ка тор ских ино ва ци ја ко је је 
Ла лић на сле дио од Или ћа: стих, чвр ста фор ма, об но ва (псе дуо)хек са ме тра 
при ла го ђе ног на шем је зи ку, бри жљи во фор ми ра ње ци клу са. Слич ним 
аспек ти ма ба ви се и А. Јо ва но вић у свом ра ду „Пе сни ков врт и врт тра
ди ци је: Во ји слав Илић и Иван В. Ла лић”, у ко јем да је оп шти по глед на 
овај од нос „пе сни ка и пе снич ког пре тка” кроз мно штво при ме ра у пе снич
ком тек сту. На ро чи то је за ни мљив рад Г. Ко ру но ви ћа „Ру и не и ан ђе ли: 
опи си (не)ви дљи вог у по е зи ји Во ји сла ва Или ћа и Сил ви ја Стра хи ми ра 
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Крањ че ви ћа”, ко ји кроз ком па ра тив ну ана ли зу пе са ма са гле да ва овај 
ин тер тек сту ал ни од нос, о че му је пр ви уви де из нео још М. Кр ле жа. По
ве за ност ове дво ји це пе сни ка Г. Ко ру но вић уо ча ва нај пре на фо ну де скрип
ци је, „чи ја се ре фе рен ци јал на осно ва не мо ра ну жно тре ти ра ти као емпи
риј ски уте ме ље на”, од но сно до ступ на чул ној, не по сред ној пер цеп ци ји, 
већ пре као але го ри зо ва на. Лир ски су бјект и Или ћев и Крањ че ви ћев, 
под стак нут ар хи тек тон ским ру ше ви на ма и са бла сти ма пред ко ји ма се 
на ла зи, ла мен ти ра о дав но окон ча лим исто риј ским епо ха ма, ин тер на ли
зу ју ћи сли ку исто риј ске про ла зно сти и, да ље, по ста ју ћи све стан про па
дљи во сти вла сти тог те ла. С дру ге стра не, фи гу ре ан ђе ла, од но сно се
ра фи ма, у слу жби су пре до ча ва ња ши ре ме та фи зич ке сли ке ствар но сти 
(до ду ше, на не што раз ли чи те на чи не) а не пу ког де ко ра тив ноилу стра
тив ног ин стру мен та, на го ве шта ва ју ћи мо дер ни је, ра фи ни ра ни је пе снич ке 
по ступ ке, је зик и сен зи би ли тет. Рад ко ји за тва ра овај збор ник је сте рад 
Љ. Ба ња нин „При лог ита ли јан ској ре цеп ци ји Во ји сла ва Или ћа”, ко ји 
но вим по да ци ма до пу ња ва до са да шња са зна ња о при хва та њу на шег 
пе сни ка на ита ли јан ском под не бљу и на том је зи ку. Од ана ли за при ло га 
о Или ћу об ја вље них у ча со пи си ма, ан то ло ги ја ма и ен ци кло пе ди ја ма, као 
за ни мљив по да так из два ја мо да су се њи ме нај ви ше ба ви ли Ум бер та Гри
фи ни већ по чет ком два де се тог ве ка, и Ар ту ро Кро ни ја, нај пре као пе снич
ком по ја вом, а по том и као пре во ди о ци ње го вих сти хо ва на ита ли јан ски, 
и то вр ло успе шно.

Ових два де сет на уч них ра до ва об је ди ње них у збор ни ку Во ји слав 
Илић и ра ђа ње мо дер не срп ске по е зи је из у зет но су зна ча јан при лог про
у ча ва њу срп ске по е зи је, и то на ро чи то оне ме ђа шке, ме ђу тра ди циј ске, 
еклек тич не, а исто вре ме но и на дах њу ју ће, ино ва тор ске и ан ти ци па тор
ске, ка ква је би ла по е зи ја Во ји сла ва Или ћа. Не гу бе ћи из ви да ра ни ја 
ис тра жи ва ња, збор ник ну ди ва жна, под сти цај на и ком па ра тив на чи та ња 
лир ског опу са овог пе сни ка, по кре та во ји сла ви зма и ње го вих од је ка у 
по то њим пе сни ци ма, па и на шим пе снич ким са вре ме ни ци ма, као и за
ни мљи ве уви де о жи вот ним и по ли тич коисто риј ским при ли ка ма, чи ме 
се Илић убе дљи ви је по зи ци о ни ра у кон тек сту ра не срп ске мо дер не, али 
и у кон тек сту европ ске тра ди ци је. Но вим чи та њи ма Во ји сла вље вих пе
са ма, ту ма че њем њи хо вих је зич костил ских, фор мал них аспе ка та, али 
и ука зи ва њем на зна чај љу бав не по е зи је, по ли тич ких са ти ра, као и про
бле ма ти зо ва њем упо ри шних та ча ка ње го ве до ма ће и стра не кри тич ке 
ре цеп ци је, оства рен је ва жан до при нос у про це су пре вред но ва ња Или
ће вог ства ра ла штва. 
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