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О ДИ ТИ РАМ БУ „ЦИ ГАН ЧЕ”  
ВО ЈИ СЛА ВА ИЛИ ЋА

Ка да го во ри мо о са гле да ва њу пе снич ког опу са Во ји сла ва Или ћа (1862–1894), 
нај ве ћа па жња до са да, а и с пра вом, по кла ња на је цен трал ним то ко ви ма 
ње го ве по е зи је, са др жа ним у де скрип тив ним и еле гич ним лир ским то но ви ма, 
као и у об ли ку по ли тич ке са ти ре ко ја ће по себ но би ти на гла ше на у пе ри о ду 
од 1886. до 1889. го ди не. Ни је спо р но да се Во ји слав упра во ова квим сво јим 
по ет ским ли ни ја ма нај ви ше на мет нуо као пра ви пе сник, али и ро до на чел ник 
но вих по е тич ких стру ја ња у срп ској по е зи ји дру ге по ло ви не 19. ве ка, од но сно 
да пред ста вља ону ва жну спо ну из ме ђу на шег ро ман ти зма и мо дер них тен
ден ци ја с по чет ка 20. ве ка. Ме ђу тим, не пра вед но би би ло пот пу но за не ма
ри ти ње го ву ди ти рам пску по е зи ју, а по себ но пе сму „Ци ган че”, ко ја је углав ном 
оста ла из ван ви до кру га не ких ре ле вант них раз ма тра ња у на шој кри ти ци.

Та кав је слу чај са сту ди јом Во ји слав Ј. Илић Јо ва на Скер ли ћа из 1907, у ко јој 
ау тор по ста вља осно ве за да љу кри тич ку ре цеп ци ју Во ји сла вље ве по е зи је, 
ис ти чу ћи да је он „не са мо нај бо љи, но и пр ви де скрип тив ни пе сник наш”1, 
пе сник „па три от ске, пан сла ви стич ке и по ли тич ке по е зи је”2, „пе сник сме лих 
и бун тов них пе са ма”3, пе сник ко ји „уво ди по е зи ју оп штечо ве чан ских осе ћа ња 
и бо ло ва”4, бри жљи во и сту ди о зно из вла че ћи и број не дру ге осо би не ко је 
ће и до да нас оста ти ва же ће за Во ји сла вље ву по е ти ку, али, с дру ге стра не, и 
пот пу но за не ма ру ју ћи би ло ко ју пе сму ко ја има ди ти рам пске спе ци фич но сти. 
Скер ли ће ве оце не и опи се да нас при хва та мо као ре зул тат јед ног дру штве но
исто риј ског и по ли тич ког кон тек ста, и сто га је ја сна ње го ва не за ин те ре со
ва ност да се па жња по кло ни и ди ти рам пској ли ни ји у Во ји сла ва. 

Ме ђу тим, и ка сни ји про у ча ва о ци Во ји сла вље ве по е зи је уме ће да за не ма
ре ову лир ску вр сту код ње га. То је слу чај уко ли ко по гле да мо од ре ђе не ва жне 

1 Јо ван Скер лић, Во ји слав Ј. Илић, Но ва штам па ри ја Да ви до вић, Бе о град, 1907, 45.
2 Исто, 26.
3 Исто, 25.
4 Исто, 64.
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сту ди је из дру ге по ло ви не 20. и с по чет ка 21. ве ка, у ко ји ма не ко ли ки кри ти
ча ри и књи жев ни исто ри ча ри оста вља ју ди ти рамб из ван хо ри зон та сво јих 
чи та ња. Ми о драг Па вло вић у свом од лич ном и обим ном есе ју Кул тур но- 
-исто риј ска свест Во ји сла ва Или ћа (1971) ни јед ном не спо ми ње ди ти рамб као 
жа нр, ни ти не ку кон крет ну пе сму ко ја би ту мо гла да се свр ста. Ми ло рад 
Па вић у оп шир ном пред го во ру Са бра них де ла Во ји сла ва Или ћа (1981) та ко ђе 
не до ти че овај вид Во ји сла вље ве по е зи је – ни жа нр, ни би ло ко ју пе сму. У 
пред го во ру књи ге Во ји слав Илић Ан то ло гиј ске еди ци је „Де сет ве ко ва срп ске 
књи жев но сти” (2013), Зо ри ца Ха џић на ста вља ово за о би ла же ње име но ва ња 
ди ти рам пског пе ва ња код Во ји сла ва. Је ди но Во ји слав Ђу рић у Иза бра ним 
де ли ма Во ји сла ва Или ћа (1962) на два ме ста у свом пред го во ру по ми ње Воји
сла вље ве ди ти рам пске пе сме, на гла ша ва ју ћи да је 

Или ће ва скло ност ка ди ти рам бу би ла мно го ве ћа не го што се прет по-
ста вља ло. Он је на пи сао не ко ли ко из вр сних пе са ма ово га ро да, ме ђу ко ји ма 
осо би ту па жњу за слу жу ју „Је сен” и „Ци ган че”, али би их на пи сао мно го ви ше 
да жи вот ни је те као на су прот же ља ма, да жи вот ни је раз би јао ди ти рам бе 
пре не го што су мо гли би ти ста вље ни на хар ти ју и њи хо ве сјај не фраг мен те 
од вла чио у там не во де еле ги је.5 

При том, он не ула зи у би ло ка кву ду бљу ана ли зу ових пе са ма и је ди ни 
ње гов ко мен тар је да су у њи ма при сут не „две са свим раз ли чи те све тло сти”6. 
Но, иа ко хва ли ди ти рамб код Во ји сла ва, Ђу рић у Иза бра на де ла свр ста ва тек 
че ти ри пе сме ко је би се мо гле од ре ди ти као ди ти рам би: „Ље љо”, „На ве се љу”, 
„Је сен” и „Ци ган че”. Чак, пе сма „Је сен”, ко ју Ђу рић апо стро фи ра, и не ма пра
ве осо би не јед ног ди ти рам ба, и њу би нај пре тре ба ло увр сти ти у круг де
скрип тив не по е зи је са иди лич ном ат мос фе ром. Ова кво за не ма ри ва ње ди
ти рам пске ли ни је у Во ји сла ва мо жда је и ра зу мљи во јер је, ка ко то Ђу рић 
ка же, еле ги чан тон основ ни тон ње го ве по е зи је ко ји се ја вља у не бро је ним 
ва ри ја ци ја ма.7 Па ипак, ве ру је мо да би смо ма кар крат ким под се ћа њем на 
овај жа нр, с по себ ним освр том на пе сму „Ци ган че” (1888), ко ја је умет нич ки 
ве ро ват но нај у спе ли ја у окви ру овог лир ског жан ра код на шег пе сни ка, до
при не ли јед ном пот пу ни јем чи та њу Во ји сла вље ве ли ри ке. 

5 Во ји слав Ђу рић, „По е зи ја Во ји сла ва Или ћа”, у: Иза бра на де ла Во ји сла ва Или ћа, Ма
ти ца срп ска / СКЗ, Но ви Сад / Бе о град, 1962, 25.

6 Исто.
7 Исто, 21.
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Строф на ор га ни за ци ја Во ји сла вље вих ди ти рам ба ва ри ра од упо тре бе 
ди сти ха, ка тре на, ок та ва, пре ко ком би но ва ња строф них об ли ка и ре френ ских 
де о ни ца, па до по ли ме трич но уре ђе них пе са ма. Во ји слав је во дио ра чу на о 
скла ду ко ји ди ти рамб у свом ду ху под ра зу ме ва, а то је те жња да сво ју ра до
сну емо ци ју и ек ста тич ну енер ги ју из ра зи на што ефект ни ји на чин, што сва
ка ко под ра зу ме ва упо тре бу кра ћих сти хо ва. Ве ћи на пе са ма је на пи са на 
ком би на ци јом кра ћих сти хо ва, и то на из ме нич ним њи хо вим сме њи ва њем, 
чи ме се по сти же раз и гра ни ри там и ефе кат ве се ле ат мос фе ре. „Зво ни те зву ци” 
има спој, уз по чет но од сту па ње, си ме трич них де се те ра ца и ше сте ра ца (10 + 6), 
„Зор ки Ко ла ро ви ће вој” има ком би на ци ју де ве те ра ца и си ме трич них де се те
ра ца (9 + 10), „Ље љо” (8 + 6), „Мла дост” (7 + 8), „Про ле ће” (не што сло же ни ја 
фор ма пе сме ко ја ком би ну је ка трен у псе у до хек са ме тру и по ли ме трич ки 
ка трен са пра вил ном из ме ном си ме трич них де се та ра ца, осме ра ца и че тве
ра ца – 10 + 8 + 10 + 4), „На ве се љу” (8 + 7), „Пе сма” (8 + 5), „Ба хус и Ку пи дон” 
(по ли ме трич ка пе сма – псе у до хек са ме тар + осме рац), „На врх бр да” (8 + 5), 
„Мај ска пе сма” (8 + 5), „У бер би” (ка тре ни у сме ни осме ра ца и сед ме ра ца се 
пре пли ћу са сек сти ном и ок та вом у си ме трич ном два на е стер цу), „Пра знич но 
ју тро” (осме рац и сед ме рац у се ста ри ми). На рав но, по сто је и из ве сна од сту
па ња, па су та ко по је ди не пе сме до след но ис пи са не у од ре ђе ном ме тру, 
по пут пе сме „Идол” (аси ме трич ни де се те рац); „За пис”, „[Милану Савићу]”, „У 
про ле ће” и „Ве сник про ле ћа” (си ме трич ни осме рац); „Па стир ка и Ље љо” и 
„Про лет ње зо ре” (си ме трич ни два на е сте рац у дис ти си ма). 

На мо тив скоте мат ском пла ну нај ве ћи број Во ји сла вље вих ди ти рам ба 
ис пе ван је у ра до сти по во дом бу ђе ња про ле ћа, ле по те при ро де и жи во та 
(„Ље љо”, „Мла дост”, „Про ле ће”, „Пе сма”, „На врх бр да”, „Мај ска пе сма”, „За пис”), 
а тек по не ки уз то ве зу је и мо ти ве ви на и пи јан ства („На ве се љу”, „Ба хус и Ку
пи дон”, „У бер би”). При том, рет ки су ди ти рам би ко ји у се би но се отво ре ни ји 
љу бав ни за нос („Зво ни те зву ци...” и „Идол”), од но сно ерот ске алу зи је, по пут 
пе са ма „[Зорки Коларовићевој]”, „[Милану Савићу]” и „Ци ган че”. Пра те ћи хро
но ло ги ју Во ји сла вље вог ства ра ња, ла ко се мо же уо чи ти да је ди ти рамб нај пре 
при су тан у ње го вој ли ри ци до оне за ње га тра гич не 1885. го ди не (а то је пет
на е стак пе са ма у ра спо ну од че ти ри го ди не), ка да му се де ша ва по ро дич на 
тра ге ди ја у ко јој оста је без де це и су пру ге. На кон 1885. у ње га сла би овај тип 
ин спи ра ци је и до кра ја не ће ус пе ти да на пи ше ни де се так ди ти рам ба, што 
од го ва ра жи вот ним не во ља ма у ко ји ма ће се об ре ти, и на оном лич ном, емо
тив ном пла ну, али и на пла ну ег зи стен ци јал них про бле ма. Но, он ће упра во 
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у том пе ри о ду на пи са ти „Ци ган че” (1888), свој нај бо љи ди ти рамб, што са мо 
на из глед пред ста вља па ра докс, бу ду ћи да ли чи на рас ко рак из ме ђу жи вот них 
не да ћа и ин спи ра ци је ко ја по кре ће пе сни ка на овај жа нр. Во ји слав, на и ме, 
тих го ди на „ура ња у ка фан ски по лу свет”8, о че му све до чи при зна ње из јед ног 
пи сма Ми ла ну Са ви ћу, на пи са ног у об ли ку пе сме 1888. го ди не, да је по ла 
пла те тро шио на крч му, а дру гу по ло ви ну на же не: „По ла пла те крч ми да мо, 
/ А жен ска ма оно ре сто. / (То још мо гу, хва ла бо гу! / Око фла ша, око но гу...)”.9 
За пра во, чи ни се да је за убе дљив ди ти рамб нео п ход но, с јед не стра не, тре
нут но жи вот но опре де ље ње за хе до ни зам, а с дру ге, све из ве сни је ства ра
лач ко зре ње.

„Ци ган че” је на фор мал ном пла ну из ве де но у псе у до хек са ме три ма и по
лу сти хом на кра ју сва ког од укуп но че ти ри ка тре на. То ја сно го во ри да Во ји
слав ни је имао на ме ру да ди ти рам пски ефе кат оства ру је кроз ри там и звук, 
ко ли ко кроз не ке дру ге еле мен те, по пут ам би јен та, ат мос фе ре за но са и од
ре ђе ног мо тив ског ре ги стра. Уз „[Зорки Коларовићевој]” и „[Милану Савићу]”, 
је ди но ова пе сма ни је окре ну та про ле ћу и при ро ди. Од под ра зу ме ва ју ћег 
ди ти рам пског ре кви зи та ри ју ма упо тре бље но је тек не ко ли ко мо ти ва, и они 
су ту углав ном да ти у дру гом пла ну, као вид де ко ра (пе хар, Ба хус, пи јан ство), 
док је глав ни ди ти рам пски фо кус усме рен ка мо ти ву те ле сне ле по те Ци ган
че та. Це ла пе сма има спе ци фич ну ком по зи ци о ну струк ту ру, и ње на уну тра
шња два од укуп но че ти ри ка тре на на из глед не ма ју го то во ни ка квих до дир
них та ча ка са при ро дом ди ти рам пског жан ра. Но, иа ко по ло ви на сти хо ва 
„Ци ган че та” жан ров ски не ли чи на ди ти рамб, пе сма је умет нич ки нај у спе ли
је оства ре ње ове вр сте, прем да у се би осим мо ти ва ка рак те ри стич них за 
овај жа нр има и мит скоисто риј ске, ко ји на пр ви по глед де лу ју те шко укло
пи ви, али су за пра во ве о ма функ ци о нал ни у из вла че њу ње не ди ти рам пске 
ли ни је.

„Ци ган че” је пр ви пут об ја вље но у ча со пи су Стра жи ло во 24. мар та 1888. 
го ди не. Сам на зив пе сме ла ко мо же чи та о ца до ве сти у за блу ду због прет
по став ке да је Ци ган че на зив за ма ло де те ци ган ског по ре кла, при че му пол 
оста је нео д ре ђен. Ме ђу тим, та кво зна че ње при сут но је са мо на по чет ку 
пе сме:

8 Ми ло рад Па вић, „Пред го вор”, у: Са бра на де ла Во ји сла ва Или ћа. Лир ско пе сни штво 
I 1872–1886. (прир. Ми ло рад Па вић), Вук Ка ра џић, Бе о град 1981, 15.

9 Са бра на де ла Во ји сла ва Или ћа. Лир ско пе сни штво II 1887–1893. (прир. Ми ло рад Па
вић), Вук Ка ра џић, Бе о град 1981,73.
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Без бри жно и ми ло де те, по диг ни ви ти це сво је... 
Ка ко си чу па ва стра шно! Ах, тво је усни це руј не 
И стра сно, ва тре но око, и гру ди све же и буј не, 

Ве се ле око мо је.10 

Већ од дру гог сти ха по ста је ја сно да се су бјект не обра ћа де те ту већ жен
ској осо би, и да се на њу од но си на слов ни тер мин. У на став ку ње ног опи са, 
ко ји се раз ви ја до кра ја пр вог ка тре на, би ва све ви дљи ви ји не склад из ме ђу 
са мог на сло ва пе сме и оног по чет ног обра ћа ња, с јед не, и сли ке ко ју су бјект 
сво јим опи сом до ча ра ва, с дру ге стра не, јер се Во ји сла вљев лир ски ју нак, у 
то ви ше не ма сум ње, не на ла зи на спрам ма лог де те та, већ се обра ћа са зре лој 
де вој ци за но сне ле по те. Та ко ђе, те шко да је овај убр за ни ра спон од чед но сти 
до сли ке ерот ске атри бу тив но сти јед не те исте осо бе, у јед ној те ис тој стро фи, 
Во ји сла вље ва ома шка у по ступ ку. Сто га се са свим при род но ја вља за пи та
ност над по чет ним обра ћа њем, јед на ко као и над ком по зи ци о ном струк ту ром 
ове пе сме. Ов де не би смо за о би шли ста во ве ко је из но си Ми о драг Па вло вић 
у свом есе ју о Или ће вом „Ови ди ју” по во дом по се за ња за ван тек сту ал ним 
еле мен ти ма у ту ма че њу јед ног тек ста, кон крет но, за кри те ри ју мом би о гра
фи зма у при сту пу зна че њи ма. Би о гра фи зам је сте онај „нај пре зре ни ји кри те
ри јум”, ка же Па вло вић, али ипак „он у се би са жи ма и пре ла ма ве ћи ну оста лих 
(ван тек сту ал них кри те ри ју ма): и пси хо ло шки, со ци о ло шки, и по ли тич ки, чак 
и кул тур но и сто риј ски”, и од мах за тим: „У на ма је и текст и је зик, и дру штво, 
и ин ту и ра ње би о гра фи је...”.11 

На и ме, Илић ће то ком 1886. и 1887. го ди не би ти у стра сној љу бав ној ве зи 
са Ми ле вом Јак шић, ћер ком Ђу ре Јак ши ћа и мла ђом се стром сво је пре ми ну ле 
су пру ге Ти ја не. Њи хов од нос, ме ђу тим, не ће на и ћи на одо бра ва ње већ на осу
ду сре ди не, о че му Бра ни слав Ну шић све до чи: „Ди гла се бу ра у це лој ње го вој 
по ро ди ци (...) од не куд се пред вра ти ма ње го ве ку ће по ја ви и, дав но иш че зли 
од мет ник Јак ши ће ве по ро ди це, бра вар Ми лош, и до не се је дан огром ни че
кић да њи ме пе ре част Јак ши ће ве ку ће”.12 Због та квих пред ра су да они би ва
ју при ну ђе ни да се скри ва ју, а по том на пу шта ју Ср би ју и се ле се у Но ви Сад. 
Упра во овај сег мент из Во ји сла вље вог жи во та мо же би ти под сти ца јан за 

10 Са бра на де ла Во ји сла ва Или ћа. Лир ско пе сни штво II 1887–1893. (прир. Ми ло рад Па
вић), 80.

11 Ми о драг Па вло вић, По е зи ја и кул ту ра, Но лит, Бе о град, 1974, 93.
12 „Из Ну ши ће вих се ћа ња”, По ли ти ка XXVI / 7534 (1929), 6.



10

„ин ту и ра ње би о гра фи је”, од но сно за раз у ме ва ње не скла да из пр вог ка тре на, 
где пред ста ву ма лог де те та сме њу је сли ка де вој ке буј не ле по те. У том кон
тек сту, вр ло је мо гу ће да је Ци ган ка из Во ји сла вље вих сти хо ва за и ста и по
сто ја ла у ин тен зив ном бо ем ском жи во ту ко ји је у том пе ри о ду во дио, али да 
ли је са мо она у пе сми при сут на, или се ту кри ју и успо ме не на ње го ву ве ли
ку и за бра ње ну љу бав – Ми ле ву Јак шић?

Па вић за њи хо ву ве зу ис ти че да је би ла тра гич на и крат ко ве ка, али исто 
та ко и да ни јед на ве за за Во ји сла ва, без об зи ра на по ни же ња ко ја је та да до
жи вео, ни је би ла то ли ко ин спи ра тив на као ова.13 Сво је пе сме че сто је по све
ћи вао, али Ми ле ви је по све тио без ма ло исто то ли ко пе са ма ко ли ко и свим 
оста лим сво јим љу ба ви ма за јед но (Зор ки Ко ла ро ви ће вој, Ти ја ни Јак шић и 
Зор ки Фи ли по вић), и ско ро све су ис пе ва не у об ли ку апо стро фе, јед на ко као 
и „Ци ган че”. Ов де на пр вом ме сту тре ба скре ну ти па жњу на две Во ји сла вље ве 
по сла ни це Ми ле ви Јак шић из 1886. го ди не, у ко ји ма ће пре „Ци ган че та” по 
пр ви и је ди ни пут упо тре би ти син таг му „ми ло де те” – ту збу њу ју ћу фор му 
обра ћа ња из ње го вог ди ти рам ба. У сво јој пр вој пе сми по све ће ној Ми ле ви, 
да ти ра ној 15. мар том, „Го спо ђи ци Н (По во љи сво је суд бе кле те)”, Во ји слав јој 
се у тре ћем сти ху обра ћа са: „А ми слећ’ на вас, ми ло де те”14, при че му вре ди 
ис та ћи и сти хо ве ко ји алу ди ра ју на њи хо ве љу бав не тре нут ке: „Ја че сто са њам 
онај град – / У ко ме бу ру пр ве стра сти / С ве се лом пе смом сре тах ја, / И сан, 
ис пу њен чуд не сла сти, / И дан без ми ра, ноћ без зна...”.15 И у дру гој по сла ни ци 
Ми ле ви од 16. сеп тем бра, „Го спо ђи ци Н (По кло ник му за, ја и са да”), пе сник јој 
се обра ћа са „ми ло де те”, по но во под се ћа ју ћи Ми ле ву на њи хо ву сре ћу и страст:

Но ви сте он да срећ ни би ли,
А с ва ма сре ћан бе јах ја.

Пла мен је ли зо ва ше ли це,
Ди са ла на гло ва ша груд,

А ва ше ко се и ви ти це
Мр сио ла хор као луд...16 

Илић у по след њим сти хо ви ма из ци ти ра ног од лом ка по ми ње „ви ти це”, као 
и у „Ци ган че ту”, док се ман тич ки и ви зу ел но сли ка из ове по сла ни це од го вара 

13 Са бра на де ла Во ји сла ва Или ћа. Лир ско пе сни штво I 1872–1886, 15.
14 Исто, 266.
15 Исто.
16 Са бра на де ла Во ји сла ва Или ћа. Лир ско пе сни штво I 1872–1886, 286.
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оној по чет ној сли ци из ње го вог ди ти рам ба („Ка ко си чу па ва стра шно!”). Прем
да ни јед на од ове две по сла ни це не при па да жан ру ди ти рам ба, у њи ма се на 
мо мен те на и ла зи на ди ти рам пску енер ги ју, ис так ну ту мо ти ви ма пе сме, ра
до сти, сла сти, стра сти, гру ди, пла ме на у ли цу, од но сно ја вља ју се ек ста тич ност 
и чул ност.

Ди ти рам пска ат мос фе ра у „Ци ган че ту”, за по че та те ле сним и ерот ским 
мо ти ви ма, у дру гој стро фи на крат ко се на ста вља вин ским ре кви зи та ри ју мом, 
ко ри шће њем ме то ни ми је „злат ни пе хар”, али и уво ђе њем мит ске ре ми ни
сцен ци је на Ба ху са, рим ског пан да на грч ком бо гу ви на, Ди о ни су. За пра во, 
сре ди шња два ка тре на у пот пу но сти се спу шта ју у мит ску по вест, ко ја се 
са же то да је кроз рат ни по ход Ба ху со ве вој ске на „плод не ин диј ске стра не”. 

До дај ми злат ни пе хар. Из тво јих очи ју, ла не,
Ја чи там стра сну по вест, ко је се мно ги још се ћа,
Кад Ба хус по ди же вој ску на плод не ин диј ске стра не,

На зе мље ми ри сног цве ћа.

У ви хо ри ма стра сти, са ди вљом, по мам ном ви ком,
ска ка ше без ум на вој ска од љу ди, же на и зве ри.
И древ не ин диј ске го ре огла ша ва ху кри ком,

Ис то ка буј не кће ри.17

У овим стро фа ма све де но је да та сли ка су ко ба ан тич ког и ин диј ског све та, 
до ча ра ва ју ћи кроз екс пре сив на ре ше ња и ши ро ке по те зе сву ди на мич ност 
и дра ма тич ност рат них де ша ва ња. Но, ов де је за ни мљи ви је то што Во ји сла
вљев су бјект кроз очи Ци ган чи це, као кроз не ко „огле да ло ду ше”, ин ту и тив но 
по ни ре у ње ну ис точ њач ку при ро ду и ег зо тич но по ре кло, упо тре бља ва ју ћи 
по јам стра сти два пу та („стра сна по вест” и „у ви хо ри ма стра сти”), што је не
по сред но мо ти ви са но опи сом пу те но сти Ци ган чи це из пр ве стро фе. При том, 
као и у пр вој стро фи, у ко јој чи та лац оста је за чу ђен над ско ко ви тим мо тив
ским ра спо ном „Ци ган че та”, што де лу је као ома шка у по ступ ку, та ко и си ла зак 
у мит скоисто риј ски про стор мо же де ло ва ти као ком по зи ци о но и жан ров ско 
ис кли зну ће јер се на пу шта жан ров ска ло ги ка ди ти рам ба. 

Ме ђу тим, на ова кав по сту пак про ме не де ко ра и сце но гра фи је код Во ји
сла ва се на и ла зи ло и ра ни је у не ким пе сма ма, у ко ји ма су се укр шта ли еле
мен ти љу бав не и де скрип тив не по е зи је, са мит скоисто риј ским на но си ма. 

17 Са бра на де ла Во ји сла ва Или ћа. Лир ско пе сни штво II 1887–1893, 80.
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Јед на од тих пе са ма је пе сма (без на сло ва) пр вог сти ха „То је би ло – се ћаш ли се? 
– пре ми ли јун мо жда ле та”. Об ја вље на је 30. ок то бра 1886. у Стра жи ло ву и по
све ће на је Ми ле ви Јак шић. Пе сма не ма ди ти рам пски тон, ис пе ва на је Во ји сла
вље вим хек са ме тром, и са сто ји се из де вет ди сти ха, и од мах се на кон по чет ног 
сти ха у апо стро фи спу шта у мит ски про стор Ази је и Ин ди је. Ова кав по сту пак 
спу шта ња у про стор из ма шта ног вре ме на и про сто ра у функ ци ји је на гла ша
ва ња ве ли ке, древ не, па и веч не љу ба ви ко ју су бјект и ње го ва дра га има ју:

Ја сам био сам го спо дар од зве ри ња и од ти ца,
Ти си би ла, ми ље мо је, мо ја ле па не ве сти ца.

И са да се жи во се ћам на ти хот но јед но ве че:
Ти по чи ваш на мом кри лу, а ни же нас Ган гес те че.
(...)
Он раз но си слат ки ми рис и ле лу ја ко се тво је,
А ти спа ваш, слат ко са њаш, мо ја ру жо, цве ће мо је!18 

Овај мит ски, ег зо тич ноиди лич ни ам би јент се при кра ју пе сме на крат ко 
ре ме ти ми сте ри о зним мо ти ви ма ди вљи не и опа сно сти, али они оста ју из ван 
иди лич ног кру га дво је љу бав ни ка, и пе сма по но во по при ма ат мос фе ру спо која.

У пе сми „Фан та зи ја у но ћи” из апри ла 1887. го ди не (се дам на ест ди сти ха у 
је да на е стер ци ма) при сут но је слич но пре пли та ње љу бав ног са мит ским пла
ном, при че му је вре мен ски оквир дат ско ро иден тич но као у прет ход ној пе сми: 
„Дав но, вр ло дав но, / Ми ли јун ле та од он да је рав но”.19 Од пе са ма ко је нас 
ин те ре су ју, је ди но ова пе сма ни је ис пе ва на у ди рект ном обра ћа њу, али је 
та ко ђе по све ће на Ми ле ви Јак шић. Свој по сту пак за сни ва на де скрип ци ји и 
лир ској на ра ци ји, у окви ру ко је лир ски су бјект сне ној дра гој по ред се бе из
но си при чу у об ли ку па ра бо ле о ви ла ма ко је су, упра во на ме сту где се њих 
дво је на ла зе, у древ ној про шло сти пе смом ма ми ле па сти ре у пе ћи ну, па се 
у том кон тек сту и Во ји сла вље ва пе сма, по ана ло ги ји, мо же схва ти ти као љу
бав ни по зив Ми ле ви. Осим иден тич не вре мен ске тач ке си ла ска у про шлост, 
у обе пе сме при сут но је не жно, го то во ете рич но љу бав но осе ћа ње пре ма 
сне ној дра гој ко ја су бјек ту спа ва у кри лу („То је би ло – се ћаш ли се?”), или 
по ред ње га („Фан та зи ја у но ћи”), и та иди лич на ат мос фе ра под ву че на је на 
јед нак на чин на кра ју обе пе сме: „бле ди ме сец ти хо сја је” („То је би ло – се ћаш 

18 Са бра на де ла Во ји сла ва Или ћа. Лир ско пе сни штво I 1872 – 1886, 291.
19 Са бра на де ла Во ји сла ва Или ћа. Лир ско пе сни штво II 1887 – 1893, 55.
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ли се?”) на спрам „бле ди ме сец над је зе ром си ја” („Фан та зи ја у но ћи”). На ни
воу мо ти ва је ди ни бит ни ји по мак зби ва се на ерот ском пла ну и од но си се на 
на го ве штај чул них на сла да ко је се у „Фан та зи ји у но ћи” од ви ја ју у пе ћи ни 
ме ђу ви ла ма и па сти ри ма: „И опет бај ни за хо ре се гла си, / Љу бав ни кли ци, 
пе сме и уз да си”.20 

По след ња пе сма у ни зу на ко ју тре ба скре ну ти па жњу је сте пе сма „Ис ток”, 
да ти ра на 20. ју ном 1887. го ди не, ис пе ва на по но во у фор ми апо стро фе, и дата 
у ком би на ци ји хек са ме та ра и осме ра ца. Као и у „Ци ган че ту”, Во ји слав и ов де 
спа ја „ин диј ске го ре” са „буј ном мла до шћу”, уз емо тив ни по зив сво јој дра гој 
да кре ну ка ис то ку, ко ји у чи та о цу бу ди ег зо тич не и ар ка диј ске асо ци ја ци је:

Хај де, о хај де са мном, мој љуп ки, про лет њи цве те,
на даљ не, ча роб не пу те, у кри ло чуд но га све та!
Хај де мо где пал ма ра сте и ру жа и ло тос цве та,
Где мир не га зе ле па су и рај ске ти чи це ле те (...)21

По јам ис то ка од но си се по но во на про стор Ин ди је, и Илић, као и у пе сми „То 
је би ло – се ћаш ли се?”, за ње га ве зу је по нај пре осе ћа ње опу ште но сти и без бри
жно сти, те ви зи ју иде ал ног и хар мо нич ног ам би јен та при ро де, док је од свих 
до са да по ми ња них пе са ма, у „Ис то ку” иди лич на ат мос фе ра нај и зра зи ти ја. 

Осим што по вре ме но сев не не ки ерот ски мо тив, не кад ди рект ни је а не кад 
кроз алу зи ју, ја сно је да ове пе сме не мо гу би ти свр ста не у ди ти рамб. Ме ђу тим, 
до во ђе ње ових пе са ма у ве зу са „Ци ган че том” не иде пре ко жан ров ске срод
но сти већ пре ко је зич ких и ком по зи ци о них ре ше ња, при че му је по себ но 
ва жан и онај ванк њи жев ни кон текст ко ји се од но си на Во ји сла вљев љу бав ни 
од нос са Ми ле вом. Јер, од ре ђе на лек сич ка и син таг мат ска ре ше ња из „Ци
ган че та” („ми ло де те”; „ви ти це”) Во ји слав ће ра ни је упо тре би ти са мо у обе 
по сла ни це „Го спо ђи ци Н”, док ће вре мен скопро стор но из ме шта ње у да ле ку 
по вест или мит скоег зо тич ни кон текст би ти по сту пак ко ји ће обе ле жи ти, 
ви де ли смо, пе сме „То је би ло – се ћаш ли се? – пре ми ли јун мо жда ле та”, „Фан
та зи ја у но ћи” и „Ис ток”, при че му су све ов де на ве де не пе сме би ле по све ће не 
Ми ле ви Јак шић.22

20 Исто.
21 Исто, 60.
22 Ви де ти Па ви ће ве ко мен та ре уз сва ку од ових пе са ма: Са бра на де ла Во ји сла ва Или-

ћа. Лир ско пе сни штво I 1872–1886, 324, 327, 328; Са бра на де ла Во ји сла ва Или ћа. Лир ско 
пе сни штво II 1887–1893, 288.
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Има ју ћи све то у ви ду, по ста ју ја сни ја она за го нет на обра ћа ња с по чет ка 
„Ци ган че та”, као и оно ком по зи циј ско ис кли зну ће, од но сно за што пе сник 
на кон ерот ских, чул них мо ти ва, и зна ко ва те ле сне жуд ње из пр вог ка тре на, 
у цен трал ним сво јим стро фа ма сав ак це нат пре ба цу је на мит скопо ве сни 
план Ин ди је. Ов де осим на Во ји сла вље ву љу бав ну суд би ну са Ми ле вом тре
ба под се ти ти и на јед ну па ра ли те рар ну чи ње ни цу. На и ме, њи хо ва љу бав 
ни је ду го из др жа ла, и су о че на са не пре кид ним кри ти ка ма, осу да ма, па чак и 
отво ре ним прет ња ма упу ће ним Во ји сла ву, пре ста је 1887. го ди не. Но, Илић 
ће већ 1886. го ди не, због дру штве ног не при хва та ња њи хо ве ве зе и че сте 
раз дво је но сти, за тра жи ти од Гр чи ћа, уред ни ка Стра жи ло ва, да бро је ве овог 
ча со пи са до ста вља и Ми ле ви.23 Сто га су све ове пе сме у ко ји ма се Во ји слав 
обра ћа Ми ле ви ујед но и скри ве на пи сма, где спу шта ње у мит скопо ве сну 
ра ван ни је при сут но са мо за рад ства ра ња мит ске и ег зо тич не сли ке, већ је 
оно фи гу ра јед ног из ма шта ног про сто ра при жељ ки ва не сло бо де ко ја им је 
не пре ста но не до ста ја ла. И ко ли ко је та кав по сту пак под се ћа ње на тре нут ке 
њи хо ве сре ће, то ли ко је и че жња за ње ним об на вља њем.

Пе сма „Ци ган че” ве ро ват но је сте де лом ин спи ри са на не ким кон крет ним 
бо ем ским ис ку ством Во ји сла ва Или ћа, али ако узме мо све на ве де но у об зир, 
за јед но са опи сом Ми ле ве Јак шић ко ји да је Бра ни слав Ну шић: „де вој че жар ких 
очи ју, то пле кр ви, буј но и ла ко ми сле но”,24 што нео до љи во при зи ва уоп ште ну 
сли ку ле по те мла де Ци ган ке, он да је са свим ве ро ват но да је у Ци ган чи ци 
при сут на и са ма Ми ле ва, као и да је це ла пе сма још јед но ши фро ва но обра
ћа ње Ми ле ви, од но сно под се ћа ње на љу бав ко ју је пе сник пре ма њој га јио. 
Уко ли ко се по но во вра ти мо оном ком по зи ци о ном ис кли зну ћу из чул ног, 
ерот ског ам би јен та пр вог ка тре на, у мит скоисто риј ски план сре ди шњих 
стро фа, уо чи ће мо да Во ји слав по се же за по ступ ком ко ји ће и ка сни је че сто 
зна ти да упо тре бља ва у сво јим пе сма ма („У по зну је сен” из 1889; „Хим на ве
ко ва” из 1891. го ди не), а што Па вић де фи ни ше „од ла га њем ин фор ма ци је од 
су штин ског зна ча ја и по ти ски ва ње та кве ин фор ма ци је пре ма кра ју пе сме, 
или пак раз два ја ње ин фор ма ци је го то во чи та вом пе смом”.25 У „Ци ган че ту” 
де лу је као да је дух лир ског су бјек та од лу тао во ђен мит скопо ве сним асоци
ја ци ја ма ко је про из и ла зе из бо ем ске ат мос фе ре и пу те не ле по те Ци ган чи це, 
и да овај план не ма до дир них та ча ка са ди ти рам бом. Ме ђу тим, кроз об лик 

23 Са бра на де ла Во ји сла ва Или ћа. Лир ско пе сни штво I 1872–1886, 324.
24 „Из Ну ши ће вих се ћа ња”, По ли ти ка XXVI / 7534 (1929), 6.
25 Са бра на де ла Во ји сла ва Или ћа. Лир ско пе сни штво I 1872–1886, 65.
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ин ту и ра ња Во ји сла вље ве би о гра фи је, и до во де ћи у ве зу овај Во ји сла вљев 
ди ти рамб са ни зом дру гих пе са ма, на слу ћу је се пра ва функ ци ја ова квог по
ступ ка. У по след њем ка тре ну, пре нув ши се, ју нак се вра ћа у зби љу и дру штво 
де вој ке, ни јед ном се ви ше не освр нув ши на ње ну чул ну ле по ту, и об рев ши 
се ми сте ри о зно у јед ном пи јан ству без пи ћа: 

Ци ган че, та ко ми Ба ха, и ја сам међ њи ма био!
Но ти ми об ја сни са да: шта чи ним ово, и гди сам?
Ја ви дим да сам пи јан, иа ко – за што бих крио? 
Дир нуо пе хар ни сам.26

Ова кав Во ји сла вљев по сту пак на ја ва је оног при бли жа ва ња сим бо ли стич кој 
по е ти ци, ко је ће пре ма кри ти ци на ста ти око 1891. го ди не, где зна че ња ни су 
по сре до ва на отво ре но и не по сред но, већ кроз на го ве штај, и где су ди ле ме 
из ме ђу ствар но сти и при ви да знат но при сут ни је. Та ко по след ња стро фа, одво
је на мит скоисто риј ским пла ном сре ди шњих ка тре на, на ста вља да раз ви ја 
мо тив ле по те и еро са с по чет ка пе сме, и то кроз на го ве штај да се у ма шти, оно 
жу ђе но с по чет ка у ви ду ег зо тич ног еро са Ци ган чи це, до се гло и оства ри ло. 
Сто га нео свр та ње на те ле сну ле по ту де вој ке и од су ство ја сних ерот ских мо
ти ва на кра ју пе сме не зна чи да се ерот ско у овом ди ти рам бу из гу би ло. Оно 
је са мо про ме ни ло свој план, и из ма ни фест ног за шло је у ла тент но при су ство. 
Оно је про го во ри ло кроз мо тив пи јан ства без ви на, од но сно кроз су ге сти ју 
да се љу бав на на сла да оства ри ла у ње го вој има ги на ци ји, у том си ла ску у 
мит ски, из ма шта ни про стор. 

Го во ре ћи о пе сми „Ови ди је”, Ми о драг Па вло вић сма тра да Во ји сла вље ва 
усме ре ност ка ми то ло ги ји и исто ри ји ни је са мо об на вља ње тог ду ха и култу
ре, већ и из ра жа ва ње од ре ђе ног ста ва у ак ту ел ном кон тек сту.27 На исти на чин 
смо скло ни да раз у ме мо ком по зи ци о ни по сту пак у „Ци ган че ту” и си ла зак на 
мит скоисто риј ску ра ван. То ни је ре ви та ли зо ва ње јед ног мит ског вре ме на, 
ко ли ко је фи гу ра ко јом се ар ти ку ли ше ње гов емо тив ни став и жуд ња за сло
бо дом у љу ба ви, ко ја се кроз су ге сти ју ис пу ни ла у има ги на ци ји, кад већ ни је 
мо гла у пе сни ко вим ствар ним жи вот ним окол но сти ма. У мо мен ту об ја вљи
ва ња пе сме (24. март 1888. го ди не) њи хо ва љу бав на ве за уве ли ко је би ла 
за вр ше на, и прем да не ма екс пли цит ни јих на зна ка, ни ти све до че ња ње го вих 

26 Са бра на де ла Во ји сла ва Или ћа. Лир ско пе сни штво II 1887–1893, 80.
27 Ми о драг Па вло вић, По е зи ја и кул ту ра, 83.
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са вре ме ни ка, мо же се с оправ да ним раз ло гом прет по ста ви ти да је и ова пе
сма у апо стро фи та ко ђе још јед но крип топи смо, по след ње ко је је наш пе сник 
упу тио сво јој бив шој дра гој, и то по но во у ча со пи су Стра жи ло во, где је Во
ји слав без из у зет ка об ја вљи вао све пе сме по све ће не Ми ле ви Јак шић.28 

Ди ти рам пска ли ни ја Во ји сла вље вог пе ва ња сва ка ко не до ба цу је ни кван
ти та тив но, а ру ку на ср це, ни ква ли та тив но до оних нај бо љих пе са ма ко је 
при па да ју сре ди шњим то ко ви ма ње го вог пе сни штва. „Ци ган че”, ме ђу тим, 
са свим си гур но за слу жу је ис тра жи вач ку па жњу јер у по гле ду умет нич ког по
ступ ка пред ста вља врх овог жан ра код Или ћа. Ви де ло се, та ко ђе, да од ре ђе
не је зич костил ске и ком по зи ци о не спе ци фич но сти ко ре спон ди ра ју са ни зом 
пе са ма ко је уоп ште не при па да ју ди ти рам пској ли ни ји, чи ме „Ци ган че” по ста
је пе сма сло же ни јих зна чењ ских им пли ка ци ја, ко ја се не би мо гла раз ма тра
ти на ре ле ван тан на чин без узи ма ња у об зир из ве сних чи ње ни ца из ње го ве 
љу бав не би о гра фи је.

28 Са бра на де ла Во ји сла ва Или ћа. Лир ско пе сни штво I 1872–1886, 324.


