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Гор дан Ма ри чић
Фи ло зоф ски фа кул тет
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Ана Шу мен ко вић
Фи ло зоф ски фа кул тет
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

ВО ЈИ СЛАВ ИЛИЋ И ОВИ ДИ ЈЕ: 
КЛА СИ ЦИ СТА И ЊЕ ГО ВА ИН СПИ РА ЦИ ЈА

АП СТРАКТ: У пе сма ма Во ји сла ва Или ћа, по ред ни за ути ца ја ан тич-
ких ау то ра и де ла, из у зет но је јак ути цај Ови ди ја, на ро чи то те ма и мо ти ва 
из ње го вих Ме та мор фо за. Ове Ови ди је ве мо ти ве Илић je де лом пре у зео 
пре ко пе са ма ру ских ау то ра, на ро чи то А. С. Пу шки на и М. Ј. Љер мон то ва, 
а де лом се са њи ма и сам упо знао. Ова кво и ово ли ко зна ње о Ови ди ју и 
ње го вом де лу не сум њи во по твр ђу је ве ће Или ће во по зна ва ње ан тич ке књи-
жев но сти не го што се то обич но сма тра. Очи глед ни су Ови ди је ви ути ца ји 
у Или ће вим пе сма ма Ни о ба, Мра мор ни уби ца, Плач Афро ди те над Адо ни
дом, Бај ка о ја си ци, Ти бу ло.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Во ји слав Илић (1860–1894), ан тич ки мо ти ви, ути цај, 
Пу бли је Ови ди је На зон (43. г. пре н. е. – 18. г. н. е.), Александaр Сер ге је вич 
Пу шкин (1799–1837), Ми ха ил Јур је вич Љер мон тов (1814–1841).

Ути цај ан тич ке књи жев но сти на по е зи ју Во ји сла ва Или ћа огле-
дао се не са мо у из бо ру сти ха1 не го и у мо ти ви ма и те ма ма ко је 
до ми ни ра ју у ње го вом ства ра ла штву. По ми шље њу Ми ло ра да Па-
ви ћа, од укуп ног бро ја лир ских и еп ских пе са ма Во ји сла ва Или ћа, 
јед на де се ти на спа да у кла си чар ске и ми то ло шке пе сме.2 Уко ли ко 
би се ан тич ки мо ти ви у Или ће вом ства ра ла штву ме ри ли дру га чи јим 

1 Вид. те мељ ну и зна чај ну, но ви ју сту ди ју: Ве сна Три јић, „По ре кло хек са ме тра Во-
ји сла ва Или ћа”, Ле то пис Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2013, 713–720.

2 Ми ло рад Па вић, Во ји слав Илић и европ ско пе сни штво, Но ви Сад 1971, 281. 
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ар ши ном, тај број би био и ве ћи. За ан тич ки ути цај, а и за це ло куп но 
обра зо ва ње Во ји сла вље во, на ро чи то ка да се у об зир узме чи ње ни-
ца да је на пу стио гим на зи ју по сле тре ћег раз ре да,3 у нај ве ћој ме ри 
за слу жан је ње гов отац. Јо ван Илић био је ау стро у гар ски сту дент, 
Кни ћа ни нов до бро во љац, про фе сор гим на зи је, исто ри чар, за чет ник 
со не та у срп ској књи жев но сти и ви со ки др жав ни чи нов ник та да шње 
Ср би је,4 кроз чи ји је дом „про шла сва срп ска ли те ра ту ра 1870–1880-их 
го ди на”.5 Ути цај Јо ва на Или ћа на ства ра ла штво Во ји сла ва не мо же 
се до вољ но на гла си ти, на ро чи то ка да се узме у об зир да је Јо ван, 
као сту дент у Пра шо ви, По жу ну и Бе чу,6 мо рао зна ти ла тин ски, а 
с об зи ром на ње го во за ни ма ње за ан тич ку Грч ку, ве ро ват но је знао 
и ста ро грч ки.7 Ова чи ње ни ца ука зу је на то да је и Во ји слав Илић 
по зна вао ан тич ке ау то ре и у ори ги на лу. Ма ло је ве ро ват но да је отац, 
ко ји се лич но то ли ко тру дио око си но вље вог обра зо ва ња, про пу стио 
да му про ши ри хе лен ске и рим ске ви ди ке. По ред то га, Јо ван Илић 
је, због сво јих ве за са та да шњом ели том Ср би је и због сла ве но фил-
ских убе ђе ња, за слу жан и за Во ји сла вље во по зна ва ње ру ског је зи ка 
и књи жев но сти,8 што ће му по слу жи ти као сво је вр стан „про зор у 
Евро пу”.9 Пре ко ру ских пре во да, упо зна вао се са дру гим књи жев-
но сти ма, на рав но и са ан тич ком.10 На ро чи то јак ути цај на Или ћа 
из вр шио је Алек сан дар Сер ге је вич Пу шкин: „Илић је од ла зио, али 
ни ка да ни је оти шао, од Пу шки на”.11

Очев ути цај ни је у пот пу но сти од ре дио си но вље ва ин те ре со-
ва ња: иа ко је Јо ван Илић сма трао рим ску књи жев ност са мо „су ро-

3 Ми ло рад Па вић, Во ји слав Илић, ње го во вре ме и де ло: хро ни ка јед не пе снич ке 
по ро ди це, Бе о град 2005, 23.

4 Исто, 13–14.
5 Р. Ф. До ро ни на, Серб скорус ские ли ֳ е ра ֳ урные связи на ру бе же XIX и XX ве ков. 

Во и слав Илич и рус ская ֲоэзия, Рос сия в гла зах славянско го ми ра, Збор ник ра до ва, Мо-
сква 2007, 115.

6 М. Па вић, Во ји слав Илић, ње го во вре ме и де ло: хро ни ка јед не пе снич ке по ро ди це, 
11–13.

7 Вил хелм Ун гер, Syste ma tische Dar stel lung der Ge set ze über die höheren Stu dien 
in den ge sam mten de utsch-ita li e nischen Pro vin zen der österreichischen Mo nar chie, 2. Teil 
(„Spe ci el le Anord nun gen”), Wi en 1840: Си сте мат ско пред ста вља ње За ко на о ви со ким 
сту ди ја ма у свим не мач ко-ита ли јан ским про вин ци ја ма Ау стриј ске мо нар хи је, дру ги 
део („Спе ци јал не на ред бе”), Беч 1840, 479 и да ље. (Ово от кри ће ко ле ги ни це Ане Шу мен-
ко вић, ко је ба ца но во све тло на обра зо ва ње Во ји сла ва Или ћа, за пра во је би ло и под сти цај 
за цео текст.)

8 По до ла ску ру ских до бро во ља ца под ко ман дом ге не ра ла Чер ња је ва 1876. го ди-
не у Бе о град, сам ге не рал Чер ња јев до ла зио је у дом Или ћа и по ку ша вао да уз Во ји сла-
ва Или ћа на у чи срп ски је зик. Та ко је Во ји слав Илић, за уз врат, на у чио ру ски и до сво је 
де вет на е сте го ди не је већ мо гао да чи та књи ге на ру ском без реч ни ка (М. Па вић, Во ји слав 
Илић и европ ско пе сни штво, Но ви Сад 1971, 46).

9 Р. Ф. До ро ни на, Ibi dem, 114.
10 Ibi dem, 119.
11 Ibi dem, 118.
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га том” грч ке,12 Во ји слав ства ра де ла у ко ји ма су лич но сти и мо ти ви 
из рим ске исто ри је и књи жев но сти. При су тан је на ро чи то Ови ди је, 
ње го ве Ме та мор фо зе и Ле ген дар не љу бав ни це. Не зна мо да ли је и 
ко ли ко је Илић по зна вао рим ску књи жев ност у ори ги на лу, али је 
крај ње про бле ма тич на тврд ња не ких кри ти ча ра ко ји у ње го вим пе-
сма ма ни су мо гли на ћи ни ка ква вид ни ја при бли жа ва ња рим ској 
по е зи ји.13 Има, ме ђу тим, кри ти ча ра ко ји сма тра ју да је све што је Илић 
на пи сао о овим те мама пре у зе то из ту ђих де ла или да је пе сник сво-
је по зна ва ње исто ри је пре то чио у пе сме.14 Мо жда је за ова кво раз ми-
шља ње о ан тич ким мо ти ви ма у де ли ма Во ји сла ва Или ћа за слу жно 
ње го во сло бод но ко ри шће ње и пре ра ђи ва ње ори ги на ла. Та кав по-
сту пак је, по ре чи ма Слав ка Ле ов ца, „мо рао, као увек, да иза зо ве 
же сто ко про ти вље ње, и то баш оних ко ји су ви ше це ни ли тач ну упо-
тре бу не ког по да тка не го не ку по ет ску и фи ло соф ску су шти ну”.15 
Узми мо за при мер Или ће ву пе сму Пред Тро јом. Лу ка Зи ма је Во ји-
сла ву Или ћу за ме рао што се у овој пе сми ја вља ју сле де ћи сти хо ви:

У ло го ру сво ме, уз пе сме и гла сне тру бе,
Кре си ду Гр ци љу бе.16

Кри ти чар не го ду је јер Кре си де код Хо ме ра не ма.17 Она је, да би 
се ја ви ла код Или ћа, пре шла дуг пут од Бе ноа де Сент Мо ра, пре ко 
Гви да де ле Ко ло не, Бо ка чо вог Фи ло стра та, Чо се ра и, ко нач но, Шек-
спи ра у Тро и лу и Кре си ди, ода кле се и Илић упо зна је са њом.18 

Уо ста лом, та кав од нос пре ма из во ри ма ни је не што но во: још је 
Ка тул, дав но, по ред дру гих пи са ца ко ји су се слу жи ли истим по ступ-
ком, у епи ли ју Свад ба Пе ле ја и Те ти де дао пот пу но но ву сли ку ми та:

nul la do mus ta les un qu am con te xit amo res,
nul lus amor ta li co ni un xit fo e de re aman tes
qu a lis adest The ti di, qu a lis con cor dia Pe leo.19

Ни кад ни јед на ку ћа ни је та кву чу ва ла љу бав, 
ни јед на љу бав за љу бље не ни је ве за ла та ко 
као што Те ти ду и Пе ле ја са вр шен спа ја склад.20

12 М. Па вић, Во ји слав Илић и европ ско пе сни штво, 311.
13 Исто, 312.
14 Исто, Ко ринт ска хе те ра: 311 и 313, Ови ди је: 283.
15 Слав ко Ле о вац, Хе лен ска тра ди ци ја и срп ска књи жев ност XX ве ка, Са ра је во 

1963, 7.
16 Во ји слав Илић, Иза бра на де ла, Бе о град 1962, 111–112. 
17 М. Па вић, Во ји слав Илић и европ ско пе сни штво, 164.
18 Исто.
19 Ca tul. 64, 334–336.
20 Све пре во де са ста ро грч ког, ла тин ског и ру ског у тек сту – ако ни је дру га чи је на-

зна че но – ура ди ла је Ана Шу мен ко вић.
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И дру ги пе сни ци об ра ђу ју до бро по зна ти мит. Та ко Хе си од о 
бра ку Пе ле ја и Те ти де ка же:

Πηλέι δὲ δμηθεῖσα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
γείνατ̓  Ἀχιλλῆα ῥηξήνορα θυμολέοντα.21 

По што Пе леј по ко рио је сре бр но но гу бо ги њу Те ти ду,
она ро ди му Ахи ле ја ла вљег ср ца, ко ји са ти ре вој ску.

Па у са ни ја опи су је да је у Ели ди ви део кип Те ти де ко ју на па да 
Пе леј, док из ње не ру ке ка Пе ле ју из би ја зми ја,22 а Ови ди је у Ме
та мор фо за ма на ду гач ко об ра ђу је Те ти ди ну од бра ну и Пе ле јев на-
пад.23

Упра во је Ови ди је, је дан од нај у ти цај ни јих рим ских и ан тич ких 
пе сни ка,24 је ди ни рим ски по е та по чи јим мо ти ви ма Во ји слав Илић 
ства ра сво је пе сме, а јед ну му и по све ћу је. Не ки кри ти ча ри сма тра-
ли су да је Ови ди је на стао под ути ца јем Пу шки но ве пе сме Ови ди ју. 
Дру ги, по пут Па ви ћа, ми шље ња су да је она са мо пре пе ва но школ-
ско зна ње,25 а Ми о драг Па вло вић сма тра да је „пра ви из вор” ове 
Или ће ве пе сме Ми ха ил Јур је вич Љер мон тов и ње гов Уми ру ћи гла
ди ја тор.26 Ево Во ји сла вље ве пе сме Ови ди је:

На су ром да ле ком Пон ту, где бор је сто лет но кра си
То мит ске пре де ле мрач не, у зе мљи ма гле и сне га,
Пу бли је за ми шљен се ди. На хар фу, по ред ње га,

Се де му па ле вла си.

Ва ли су мор но бру је. Над се дом ње го вом гла вом
Орао од ва жно кли че, шу ми и ши ри лет;

А кроз ур ви не сне жне, го не ћи стра шно га ве пра,
Ју нач ки зви жди Гет.

И не бо, зе мља и мо ре, све се у ма гли скри ва…
И ве тар, што с мо ра ду ше, уз ди ше ти хо с њим;
А се ди прог на ник, за нет, Ти бар ске оба ле сни ва,

И с њи ма гор ди Рим.

21 Hes. Th. 1006–1007.
22 Pa us. 5.18.5.
23 Ov. Met. 11.221–265.
24 О Ови ди је вом ути ца ју сли ко ви то го во ре две чи ње ни це: пр ва је да је нај че шће 

ци ти ран ау тор у Шек спи ро вим де ли ма (и то у ори ги на лу, што Шек спир ина че не чи ни 
че сто), а дру га да је јед но екс клу зив но из да ње пре во да Ови ди је вих де ла на фран цу ски 
је зик из 1931. го ди не илу стро вао Па бло Пи ка со. (Вид. Ми лан Бу ди мир – Ми рон Фла шар, 
Пре глед рим ске књи жев но сти, Бе о град 1996, 430.)

25 М. Па вић, Во ји слав Илић и европ ско пе сни штво, 283.
26 Ми о драг Па вло вић, „Кул тур но и сто риј ска свест Во ји сла ва Или ћа (пе сма Ови ди је)”, 

у: По е зи ја и кул ту ра, Огле ди о срп ским пе сни ци ма XIX и XX ве ка, Бе о град 1974, 87.
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Сун це се у ма гли га си. А ве тар зви жди и то не,
И мра зним кри ли ма сво јим ле лу ја се ду влас,

И ти хо до ти че стру не, и стру не су мор но зво не,
Ко уми ру ћи глас.

*

О гор ди, раз врат ни Ри ме! Ти су зе ви до му ни си,
Но за то он веч но жи ви, а веч на му ми ја ти си.

Ца ри це ве ко ва тав них, где му је гроб ни ца све та?
Под мрач ним, су мор ним не бом вар вар ских и ди вљих Ге та.27

Ову пе сму Ми о драг Па вло вић сма тра јед ном од нај бо ље ор га-
ни зо ва них Или ће вих пе са ма,28 и, прем да је „ус пе ла и до вр ше на, 
она ипак ни је вр хун ска, ни ти јед на од оних ка сних пе са ма у ко ји ма 
се на ве шћу је Во ји сла вљев сим бо ли зам”.29 Па вло вић скре ће па жњу 
на са му струк ту ру пе сме, у ко јој је по след ња стро фа одво је на од 
остат ка пе сме и ри мом (аабб у од но су на абаб пр ве че ти ри сто фе), 
и не до стат ком скра ћи ва ња по след њег сти ха, али и пре ла ском на 
„ре тор ски, ак тив ни и агре сив ни тон ди рект ног обра ћа ња”.30 По ред 
то га, Па вло вић по ста вља и пи та ње шта је за Или ћа Рим, и за што 
се он ја вља увек у не га тив ном кон тек сту, би ло у овој пе сми, би ло у 
дру гим, и то увек као гор ди, раз врат ни и по но сни; и од го вор на ла-
зи ка ко у Но вом за ве ту та ко и у већ по ме ну тој, Ље р мон то вље вој 
пе сми Уми ру ћи гла ди ја тор.31 Та пе сма, у ко јој се опи су је смрт не-
срећ ног ро ба, гла ди ја то ра, на те ра ног да се бо ри пред се на то ри ма 
ули зи ца ма, пи са на је, ка ко сам Љер мон тов на во ди,32 на мо ти ве из 
Бај ро но вог Чајл да Ха рол да: “I see be fo re me the gla di a tor lie…”.33 Као 
и код Или ћа, и код Љер мон то ва је Рим обес тан и раз вра тан, сим бол 
За пад не Евро пе, али, за раз ли ку од Или ће вог Ови ди ја, гла ди ја тор 
у сво јим по след њим тре ну ци ма па ти за сво јом да ле ком до мо ви ном 
на Ду на ву, ста рим оцем, сло бо дом.34 Ве ро ват но је Илић те му пе сме 
пре у зео од Пу шки на, а став пре ма Ри му од Љер мон то ва, ако се 
уоп ште мо же го во ри ти о пре у зи ма њу. По ред то га, Ге ти се не по ми-
њу ни код Пу шки на ни код Љер мон то ва, те је са свим мо гу ће да се 
Илић са овим пле ме ном упо знао пре ко Ови ди је вих де ла.

27 В. Илић, Исто, 112.
28 М. Па вло вић, Исто, 79.
29 Исто, 77.
30 Исто, 78–79.
31 Исто, 85–86.
32 М. Ю. Лер мон тов, Со чи не ния: В 6 ֳ., Изд-во АН СССР, 1954–1957., Т. 2., Сֳи

хо ֳ во ре ния, 1832–1841, 1954, 75–76.
33 Chil de Ha rold’s Pil gri ma ge, 140–141.
34 М. Ю. Лер мон тов, Ibi dem. 
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Дру ги пе сник, че сто на во ђен да је ин спи ри сао Или ћа, био је 
Пу шкин, са сво јом, већ по ме ну том, пе смом Ови ди ју. И Пу шкин је, 
као и Илић, на па дан да ни је до вољ но знао о Ови ди ју и да је „пре-
пе вао” исто риј ско зна ње по ре де ћи сво ју суд би ну и суд би ну рим ског 
пе сни ка. Пу шки ну је, до ду ше, до пу ште но да је по зна вао Ови ди је ва 
де ла, али у фран цу ском пре во ду (иа ко је не дво сми сле но знао ла тин-
ски „на ни воу до брог гим на зи ста”35). Да нас се сма тра да је Пу шкин 
Ови ди ја ипак чи тао у ори ги на лу, по ма жу ћи се фран цу ским пре во-
дом.36 Ако упо ре ди мо две пе сме о Ови ди ју, ви де ће мо да Пу шкин 
бо ље по зна је исто ри ју од Или ћа:

Ни до черь, ни же на, ни верный сонм дру зей
Ни музы, леֱ кие ֲо дру ֱ и ֲре жних дней,
Из ֱ нан но ֱ о ֲев ца не усладяֳ ֲе ча ли.37

Ни кће ри ни же на, ни пра ви сан при ја те ља, 
ни му зе, без бри жне дру ге из про шлих да на, 
прог на ном пе ва чу ту гу осла ди ти не ће.

Пу шкин, на и ме, зна да је Ови ди је у Ри му оста вио же ну и (усво-
је ну) кћер. Осим то га, он се, за раз ли ку од Или ћа, осла њао и на ре чи 
са мо га Ови ди ја. Да би ство рио ши ру пе снич ку сли ку, упо тре био је 
ње го ве сти хо ве:

aspe ra mi li ti ae iu ve nis cer ta mi na fu gi,
nec ni si lu su ra mo vi mus ar ma ma nu;
nunc se ni or gla di o que la tus scu to que si ni stram,
ca ni ti em ga le ae su bi ci o que me am.38

Окрут не на по ре вој не од мла до сти сам из бе гав’о, 
и са мо сам у игри узи мао оруж је у ру ку;
Сад, као ста рац, др жим о ле вом бо ку опа сан мач и но сим штит, 
а се ду ми гла ву по кри ва шлем.

Ты сам (ди вись, На зон, ди вись судьбе ֲре враֳ ной!),
Ты, с юных леֳ ֲре зрев вол ненье жи зни раֳ ной,
Привыкнув ро за ми вен чаֳь свои власы
И в не ֱ е ֲро во ждаֳь бес ֲ ечные часы,
Ты бу деֵь ֲри ну жден взло жиֳь и ֵлем ֳяжелый,
И ֱрозный меч хра ниֳь близ лиры оро бе лой.39

35 Н. В. Ву лих, Образ Ови дия в твор че стве Пу шки на, Вре мен ник Пу ֵ кин ской ко
мис сии, 1972 / АН СССР. ОЛЯ. Пу шкин. ко мис. – Л.: На у ка. Ле нин гр. отд-ние, 1974, 66–76.

36 Н. В. Ву лих, Ibi dem.
37 А. С. Пу шкин, Со бра ние со чи не ний в 10 ֳо мах. Т. 1, М.: Го су дар ствен ное из да-

тельство ху до же ствен ной ли те ра туры, Мо сква 1959, 165–167.
38 Ov. Tr. 4.1, 71–74.
39 А. С. Пу шкин, Ibi dem. 
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Ти сам – чу ди се, На зо не, чу ди се пре вр тљи вој суд би ни! –
ти ко ји си, још као мла дић, пре зрео не мир рат нич ког жи во та, 
свик нут на то да ру жа ма овен ча ваш вла си
и да у ужи ва њу про во диш спо кој но вре ме, 
ти би ћеш при ну ђен да ста виш и те шки шлем 
и да стра шни мач чу ваш по ред пла шљи ве ли ре.

На овај раз ра ђе ни Ови ди јев мо тив код Пу шки на скре нуо је 
па жњу М. Ји е сте.40 Он у свом ра ду та ко ђе на гла ша ва раз ли ку из-
ме ђу Пу шки на и Ови ди ја, ко ју је Пу шкин сам пот цр тао:41 док Ови-
ди је ша ље „упла ше не пе сме” Ок та ви ја ну, ко је не ће тро ну ти стро гог 
це за ра,42 до тле Пу шкин, ко ји је по на ре ђе њу ца ра Алек сан дра I 
мо рао да оде у Мол да ви ју, као су ро ви Сло вен, ни је про ли вао су зе, 
али је умео да их раз у ме:

Су ровый славянин, я слез не ֲро ли вал,
Но ֲо ни маю их…43

Ко нач но, и Илић, и Пу шкин те ше Ови ди ја веч ним жи во том и 
не за бо ра вом у књи жев но сти:

Уֳеֵься: не увял Ови ди ев ве нец!44

Од но сно, 
О гор ди, раз врат ни Ри ме! Ти су зе ви до му ни си,
Но за то он веч но жи ви, а веч на му ми ја ти си.
Ца ри це ве ко ва тав них, где му је гроб ни ца све та?
Под мрач ним, су мор ним не бом вар вар ских и ди вљих Ге та.45

Ка да се упо ре де Или ћев Ови ди је и Пу шки но ва пе сма Ови ди ју, 
ја сно је да се Во ји слав ни је угле дао на Алек сан дра Сер ге је ви ча, као 
што му узор ни је би ла ни Смрт гла ди ја то ра. На про тив, Пу шкин 
од исто ри је пра ви пе снич ко тка ње мно го ви ше не го што то чи ни 
Илић. Пу шки но ва пе сма је сту ди о зан при каз Ови ди је вог ли ка и 
де ла, уте ме љен на лич ном про у ча ва њу; у из ве сној ме ри Пу шкин се 
по ре ди са пе сни ком ко га је ве о ма це нио. Или ће ва пе сма ко ри сти 
мо тив прог на ног по е те чи је је де ло над жи ве ло и соп стве ну не сре ћу 
и оно што је ту не сре ћу иза зва ло. Сем по фор ми, Ови ди је не спа да 
у нај бо ље Во ји сла вље ве пе сме: хлад на је, објек тив на, уда ље на од 

40 М. Йыэсте, За меֳ ки к ֳе ме „Пу ֵ кин и Ови дий”, Рус ская фи ло ло ֱ ия. Вып. 2: 
Сб. студ. на уч. ра бот / Ред. 3. Г. Минц. Тар ту 1967, 171–190.

41 Ibi dem.
42 Ни сла ва, ни ле та, ни жа лобы, ни грусть,/ Ни пе сни роб кие Ок та вия не тро нут. 

(Ни сла ва, ни ле то, ни жа лост, ни ту га, ни упла ше не пе сме Ок та ви ја дир ну ле не би.)
43 А. С. Пу шкин, Ibi dem, 165–167.
44 Ibi dem.
45 В. Илић, Исто, 112.
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жи во та, ка же Ми о драг Па вло вић.46 Ва со Ми лин че вић пак ми сли 
да Ови ди је (уз Ко ринт ску хе те ру и Ти бу ла) иде у вр хун ска Или ће-
ва оства ре ња.47 Ми лин че вић пи ше да је Во ји слав „у пе сма ма из кла-
сич не ста ри не ви ше од све га ро ман ти чар, ту жни са њар гла дан ле по те 
и све тло сти, без об зи ра на до след ну ре а ли стич ност у са мом по ступ ку 
у при ка зи ва њу то га све та.”48 У кла си ци стич ким Или ће вим пе сма ма 
Ми лин че вић не тра жи и не нала зи не по сред не алу зи је и ди рект не 
ве зе са пе сни ко вим вре ме ном, али при ме ћу је да су оне „про стом чи-
ње ни цом сво га по сто ја ња, не у мо љи ва не га ци ја це ло куп не ствар но сти 
осам де се тих го ди на.”49 Отуд се, пре ма Ми лин че ви ће вом ми шље њу, 
мо же го во ри ти о „на пу шта њу ствар но сти”, као јед ном ви ду пе сни-
ко вог не га тив ног ста ва пре ма њој.

Ка ко га је на дах нуо жи вот ту жног прог на ни ка, та ко је Во ји слав 
по тра жио ин спи ра ци ју и у Ови ди је вом пе снич ком опу су. Ове пе сме 
мо гу се по де ли ти на две вр сте: на пе сме на ста ле на осно ву мо ти ва 
из Ови ди је вих Ме та мор фо за, и на пе сме ко је су на дах ну ли мо ти ви 
срод ни оним из Ови ди је вих де ла. У пр ву гру пу спа да ју Да на ја, Нио
ба, Плач Афро ди те над Адо ни дом, а у дру гу Бај ка о ја си ци, По ме нак 
и По ста нак љу би чи це. 

Пе сма Да на ја јед на је од пе снич ких сли ка ти пич них за Или ћа. 
Све де на, она са др жи нео че ки ва ни обрт: од љу ба ви у „све тлој мла до-
сти”, до са мо ће и ту ге у ста ро сти.50 Иа ко об ра ђу је мо тив из Ови ди-
је вих Ме та мор фо за, пе сник се ви ше ба ви пре о бра же њем Да на је 
(oд пре ле пе де вој ке, ко ја је оча ра ла и са мог Зев са, до ста ри це), не го 
пре твор бом Зев са у злат ну ки шу: 

Не кад је гро мов ник, сил но за љу бљен ишао те би
Са злат ном, обил ном ки шом. Но све тла мла дост је про шла,
И ти сну жде на сто јиш на ње ном об рон ку трав ном,
Јер ста рост већ је до шла.
Вре ме је из ри ло бо ре по тво ме че о цу тав ном –
И злат не не ста де ки ше,
И гро мов ни ка с њо ме. На ол тар љу ба ви тво је
Ни ба кар не па да ви ше.51

46 М. Па вло вић, Исто, 81.
47 Ва со Ми лин че вић, „По ет ско де ло Во ји сла ва Или ћа”, у: Во ји слав Илић, Иза бра

на де ла, Бе о град 1961, 19.
48 Исто, 20.
49 Исто.
50 Мо тив оста ре ле и не во ље не же не, ко ја је притом, као де вој ка би ла охо ла и од-

би ја ла мла ди ће, ве ро ват но је нај по зна ти ји из Хо ра ци је ве пе сме (I 25). Пам ти мо је по 
из ван ред ном пре во ду Рад ми ле Ша ла ба лић (под на сло вом Ре ђе ку ца ју), у ко ји је сме ло и 
ин вен тив но уба ци ла оно ма то пе ју „туп, туп” при зи ва ју ћи ку ца ње, тј. не ку ца ње мла ди ћа 
о вра та. (Вид. и Хо ра ци је ву IV 13.) Тај мо тив је чест и код еле ги ча ра, а Мар ци јал по себ но 
во ли да се об ру ши на ста ри це ко је се пра ве да су мла де и ле пе (X 90).

51 В. Илић, Исто, 136.
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Дру га пе сма овог ти па jeсте Ни о ба, по зна та те ма мно гих ан тич-
ких ми то ва и де ла, од књи жев но сти до сли кар ства. Иа ко се овај мо-
тив ја вља у Ови ди је вим Ме та мор фо за ма, са тра гич ном ту жба ли цом 
не срећ не мај ке ко ја је скри ви ла смрт сво је де це соп стве ним хи бри сом, 
Па вић сма тра52 да је ве ро ват ни је да се Илић угле дао на Ме ле а гро-
ву53 пе сму Ни о ба. За раз ли ку од Ме ле а гра, ме ђу тим, Илић сво ју 
пе сму упу ћу је ва ја ру, а не Ни о би, и ори ги нал но за вр ша ва де ло:

Ме ле а гар:
Тан та ла кће ри, Ни о бо, глас слу шај ми, би је де вје сни ка,
Пре ту жну по вјест чуј, уз да ха сво ји јех јек!
С ко се по ве за чу – јао – де ски ни! Ти по ро ди по род
Му шки за Фе бов лук, за љу ту, пре бол ну бол.54

Илић:
(…) Ах, ја раз у мем сми со жа ло сне је лин ске бај ке
И ње ну бес крај ну ту гу не срећ не и бол не мај ке,
Над трав ним де чи јим гро бом.
Ал’ ова све ча на ту га ми сао бу ди ми дру гу:
Ко бе ше умет ник отац, што сво ју опе ва ту гу,
И туч ожи ве со бом?
А гра ње тре пе ри мир но… Ја сно ве чу де сне сну јем
И те шко је ца ње не ко у вр ту да ле ко чу јем.
О, пла чи ста туо туж на! Јер он је у те би гле до
По след ње, мо жда, че до.55

Ови ди је пак свој оде љак о Ни о би у Ме та мор фо за ма за вр-
ша ва сле де ћим ре чи ма:

…Qu am to to cor po re ma ter,
to ta ve ste te gens ‘unam mi ni ma mque re lin que
de mul tis mi ni mam po sco’ cla ma vit ‘et unam’.
Du mque ro gat, pro qua ro gat, oc ci dit. Or ba re se dit
exa ni mes in ter na tos na ta sque vi ru mque,
de ri gu i tque ma lis. Nul los mo vet au ra ca pil los,
in vul tu co lor est si ne san gu i ne, lu mi na ma e stis
stant in mo ta ge nis, ni hil est in ima gi ne vi vum.
Ip sa qu o que in ter i us cum du ro lin gua pa la to
con ge lat, et ve nae de si stunt pos se mo ve ri;
nec flec ti cer vix nec brac chia red de re mo tus

52 М. Па вић, Во ји слав Илић и европ ско пе сни штво, 299.
53 Ме ле а гар, из Га да ре у Си ри ји, о. 140–70. г. пре н. е. Пи сао је ме нип ске са ти ре и 

епи гра ме, ко ји су пу ни жи вог и ду бо ког осе ћа ња. Са чу ва но их је око сто три де сет. Од 
сво јих и ту ђих епи гра ма са ста вио је чу ве ну збир ку Ве нац, на осно ву ко је је Кон стан тин 
Ке фа ла на пра вио Па ла тин ску ан то ло ги ју. 

54 Пре вео Ко ло ман Рац. Ци ти ра но пре ма: М. Па вић, Исто, 299.
55 В. Илић, Исто, 143–144.



nec pes ire po test; in tra qu o que vi sce ra sa xum est.
Flet ta men. Et va li di cir cum da ta tur bi ne ven ti
in pa tri am rap ta est. Ibi fi xa ca cu mi ne mon tis
li qu i tur, et lac ri mas eti am nunc mar mo ra ma nant.56

Сво јим те лом, сво јом оде ћом за кло ни ла ју је мај ка и по ви ка ла: 
„Њу, нај мла ђу од свих оста ви ми, бар њу, са мо њу, пре кли њем те!” 
Али док је мо ли ла, по ги ну и она за ко ју је мо ли ла. Кле че Ни о ба по-
ред мр твих си но ва, кће ри и му жа, ска ме ње на од не сре ће. Ни ка кав 
ве тар не по ме ри ње ну ко су, сва крв јој на пу сти по бле де ло ли це, ту-
жне очи јој зу ре на не по мич ном ли цу, ни чег жи вог ви ше у ње ном 
ли ку не ма. Ска ме нио јој се је зик у усти ма, крв у њој ви ше не те че, 
не мо же да по ме ри ни да са ви је ви ше ни врат, ни ру ке, ни ти но ге 
мо гу ко ра ком да јој кре ну; те ло јој се пре тво ри ло у ка мен. Али ипак 
пла че: кру же ну олу јом, ве тар је од не се у до мо ви ну. Та мо, на са мом 
вр ху пла ни не сто ји и пла че, и ње не су зе и да нас те ку низ мер мер.

Јед на ко је дир љив и Ови ди јев, и Или ћев за вр ше так, с тим што 
Ови ди је опи су је пре о бра жај не срећ не мај ке у ка мен ко ји ли је су зе, 
а Илић се обра ћа ва ја ру: по осе ћа њу ко је бо ји пе сму, Илић је бли жи 
Ови ди ју не го Ме ле а гру.

У пе сма ма Мра мор ни уби ца и Ти бу ло сло бод но је об ра ђе на при-
ча о Пиг ма ли о ну, ко ја се ја вља у Ови ди је вим Ме та мор фо за ма. Код 
Ови ди ја, ва јар Пиг ма ли он за љу бљу је се у ста туу ко ју је на пра вио, 
Афро ди та је пре тва ра у жи ву же ну по име ну Пи ра, са ко јом Пиг-
ма ли он жи ви и до би ја кћер Па фу (по ко јој до би ја име остр во). Код 
Или ћа, си ту а ци ја је обрат на. У пе сми Ти бу ло не за љу бљу је се ва јар 
у сво је де ло, већ „Ти бу ло, кви рит млад” у „хлад ни Ве ну сов кип”57. 
Овај Ти бул мо же би ти и рим ски еле ги чар Ал би је Ти бул, ка ко сма-
тра ју Бу ди мир и Фла шар,58 као и Ан те Пе тра ви ћ.59 Уко ли ко је ово 
ми шље ње тач но, оно опет са сво је стра не мо же по твр ди ти ја ке Или-
ће ве ве зе са Ови ди јем – Ови ди је у сво јим Љу ба ви ма пи ше по лу па-
ро дич ну, по лу о збиљ ну ту го ван ку по во дом Ти бу ло ве смр ти.60 Ипак, 
ма ло је ве ро ват но да је Илић по зна вао Ти бу лов рад: пре ће би ти да 
се са Ти бу лом упо знао пре ко Ови ди је ве пе сме, ако је у Или ће вом 
Ти бу лу уоп ште реч о рим ском еле ги ча ру. 

Што се пе сме Мра мор ни уби ца ти че, иа ко у њој кип уби ја свог 
твор ца, још су очи глед ни је Или ће ве ве зе са Ови ди је вим Пиг ма ли-
о ном из Ме та мор фо за, са мо су мо ти ви пре о кре ну ти: Пиг ма ли он, 

56 Ov. Met. 6.298–312.
57 В. Илић, Исто, 41.
58 М. Бу ди мир – М. Фла шар, Исто, 393.
59 Ан те Пе тра вић, Кла сич на ме три ка у хр ват ској и срп ској књи жев но сти, Бе о град 

1939, 91.
60 Ov. Am. 3. 9.
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упо знав ши жен ске ма не, ства ра сли ку са вр ше не же не и за љу бљу је 
се у сво је де ло:

Vir gi nis est ve rae fa ci es, qu am vi ve re cre das,
et, si non ob stet re ve ren tia, vel le mo ve ri:
ars adeo la tet ar te sua. Mi ra tur et ha u rit
pec to re Pygma lion si mu la ti cor po ris ig nes.
Sa e pe ma nus ope ri temp tan tes ad mo vet, an sit
cor pus an il lud ebur: nec ad huc ebur es se fa te tur. (…)61

Из гле да ла је као пра ва де вој ка, та ко да би по ве ро вао да је жи ва, 
и да би, да је не спре ча ва стид, же ле ла да се по ме ра: та ко је ве што 
са кри ве на ње го ва ве шти на. Пиг ма ли он не ски да по глед са об лич ја 
и го ри му ср це од љу ба ви за њом. Че сто па да у ис ку ше ње да ру ком 
до так не де ло, да ви ди да ли је за и ста сло но ва ча или те ло, јер му се 
ви ше не чи ни да је сло но ва ча.

Код Или ћа, Сил ви је, убо ги ва јар ко га је пре зрео цео свет, лу та 
по Ри му. Код Ови ди ја, на пра зник по све ћен Ве не ри, Пиг ма ли он од-
ла зи у храм да за тра жи од бо ги ње да удах не жи вот ње го вој ста туи. 
Мо ли тва је при хва ће на, што Ве не ра по твр ђу је ти ме што у ог њи шту 
пла мен сук не три пу та. Код Или ћа, Сил ви је пр во ви ди у цр кви при-
ка зу див не, ан ђе о ске же не, и тек је он да ства ра:

Та ко је да ред пи јан до хва ти че лич но дле то,
И по че ре за ти мра мор, без ми сли и без пла на,
За не ком не све сном те жњом. И сли ка чу де сне же не
Из хлад не, мра мор не гру две ис кр сну јед но га да на. (…)
Сил ви је без ум но вик ну
Кад стра шна, чу де сна сли ка с мра мор ног под нож ја са ђе,
И ти хо при сту пи ње му.
„Чу диш се!” ус клик ну она,
Сла зе ћи не чуј но чи ста са сво га мра мор ног тро на.
„Па, ипак, дав но се зна мо. Од пр ве мла до сти тво је
Ја жи вљах у ду ши тво јој, и ли це не бе сно мо је,
Твој веч ни иде ал, ево, ова пло ћен је са да,
Иде ал што би ћем тво јим без тво га при стан ка вла да. (…)”

И док Пиг ма ли он мо ли Ве не ру да ожи ви ње гов кип, и вра тив ши 
се ку ћи, ожи вља ва ста туу сво јим по љуп ци ма,62 до тле Или ће ва ста-
туа са ма си ла зи са по сто ља, обра ћа се ва ја ру и уби ја га по љуп цем:

61 Ov. Met. 10. 250–255.
62 Ut re di it, si mu lac ra su ae pe tit il le pu el lae / in cum ben sque to ro de dit oscu la: vi sa te pe re 

est. (Ov. Met. 10.280–281): „Кад се вра тио, он је до шао до сво је ста туе де вој ке, ко ја је ле-
жа ла на ле жа ју, и по љу био је: већ је по ста ја ла то пла.”
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„Твој жи вот рад ме ни бе ше. И ти ћеш умре ти са да,
Јер ја сам ча роб ни леп тир, а ти си ча у ра био. 
Јест, ти ћеш умре ти са да… Сав по зив жи во та тво га
Свр шен је с ра ђа њем мо јим, по во љи са мо га бо га;
Али ће Ри мља ни су тра с ди вље њем гле да ти ме не
Ко образ вр ли не чед не, ко узор нај леп ше же не.”
И стра шна, мра мор на же на ра ши ри ка ме не ру ке
И при ти ште га сил но. На усне ње го ве мла де
Она ле де не усне при љу би без ум но, стра сно,
И ду шу ње го ву ис пи. Сил ви је на зе мљу па де,
И ру ка су мор не смр ти до та че ње го ве ве ђе,
А див на ста туа мир но на сво је под нож је пре ђе.63

Мо ти ви су, да кле, слич ни, а Илић их је упо тре био у скла ду са 
сво јим пе снич ким осе ћа јем. 

Пе сма Плач Афро ди те над Адо ни дом отва ра за ни мљи ву те му 
бу ко ли ке у Или ће вом пе сни штву, о че му је пи са ла Ана Пет ко вић.64 
Ова пе сма, при мер Или ће вог по дра жа ва ња ан тич ке бу кол ске ту жба-
ли це за Адо ни сом,65 јед но је од мно гих умет нич ких де ла ко ја се 
ба ве те мом љу ба ви Афро ди те и Адо ни са: по ред Ови ди ја,66 њо ме су 
би ли на дах ну ти мно ги сли ка ри, по пут Ти ци ја на и Пу се на. Код Или-
ћа, Плач Афро ди те над Адо ни дом има стан дард ну ци клич ну ше му 
бу ко ли ке, где и фор ма од го ва ра сим бо лич ном зна че њу пе сме, смр ти 
и по нов ном бу ђе њу бо жан ства и при ро де.67

Дру ги тип Или ће вих пе са ма су оне ко је су на ста ле по мо ти ви-
ма ко је на ла зи мо у Ови ди је вим де ли ма. Та кве пе сме су По ме нак, 
По ста нак љу би чи це и, на ро чи то, Бај ка о ја си ци. Бај ка о ја си ци је 
ори ги нал на Или ће ва пе сма, јед на пра ва ме та мор фо за. У њој се чи-
та о цу обра ћа де вој ка, ко ју је Бог пре тво рио у ја си ку због ње не не-
спо соб но сти да во ли. Пе сма је сла ба шна, али је зна чај на јер ту ђем 
мо ти ву да је лич но пе чат. По ста нак љу би чи це и По ме нак су пра ве 
пе снич ке сли ке са ети о ло шким об ја шње њем. Пра те ан тич ку ми то-
ло ги ју у об ја шње њу ка ко је ко ји цвет на стао и срод ни је су Ови ди-
је вим Фа сти ма не го Ме та мор фо за ма. 

По ред Ме та мор фо за, Илић у Ар го на у та ма на Лем но су (ко ме ди-
ји истог име на) ко ри сти мо ти ве из још јед ног Ови ди је вог де ла. Реч 
је о при чи о Хе ри и Ле ан дру из Ови ди је вих Ле ген дар них љу бав ни ца:68

63 В. Илић, Исто, 127–129.
64 Ана Пет ко вић, „Ан тич ка иди ла у срп ској по е зи ји: Во ји слав Илић и Вла ди слав 

Пет ко вић Дис”, Ан ти ка и са вре ме ни свет, Збор ник ра до ва, ур. К. Марицки Га ђански, 
Бео град 2007, 239–253.

65 Исто, 246.
66 Ov. Met. 10. 519
67 А. Пет ко вић, Исто, 246.
68 Ov. Ep. Sapph. 18 и 19.
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ИЈО НА
(Ијо на се поп не на брег и диг нув ши бук ти њу из над гла ве гле да 
на мо ре.)
Бо го ви, шта ви дим?… Чо век! Из мор ских зе ле них во да
Го ло се бе ла ска ра ме и сна жна ди же се ру ка.
Па ка ко из гле да ди ван на бур ним ва ли ма мор ским
Ко хра бри Ле ан дар не гда. У та ко су мор ну по ноћ
Кроз мор ске ср ди те ва ле, он је љу ба вљу во ђен,
Од ва жно тра жио пу та што во ди дра же сној Хе ри.69 

Ни је са свим из ве сно ода кле је пе сник пре у зео ове мо ти ве. Мо-
гу ће је да је као по сред ник из ме ђу Или ћа и Ови ди ја по слу жио ру ски 
пре вод Ши ле ро ве ба ла де Хе ра и Ле ан дар,70 или чак и ви зан тиј ски 
пе сник Му зеј,71 ма да је ма ло ве ро ват но да је Илић у ру ка ма др жао 
не ку вер зи ју Му зе је вог ори ги на ла. 

Као што смо украт ко по ка за ли, Илић се до ста слу жио мо ти ви ма 
из Ови ди је вих де ла, пре ра ђу ју ћи их по соп стве ном на хо ђе њу. Иа ко 
су у ње го вим де ли ма рим ски мо ти ви сла би је за сту пље ни од грч ких, 
за ово ли ко при су ство Ови ди ја нај ве ро ват ни је је за слу жно Пу шки-
но во ди вље ње за прог на ног пе сни ка, као и Пу шки нов ути цај на са мог 
Или ћа. Уо ста лом, и сам Ови ди је је, као и Во ји слав Илић, је дан од 
рим ских мај сто ра сти ха, је дан од не ко ли ци не код ко јих се хек са ме-
тар не осе ћа као не што ту ђе и на си лу пре у зе то. Са сво је стра не, 
Илић је та ко успе шно пре нео хек са ме тар и при ла го дио га срп ском 
је зи ку да не ко ко не по зна је ан ти ку тај стих не пре по зна је као туђ. 
И Илић је, као и Ови ди је, ства рао ла ке и ле пе сти хо ве то ком и не по-
сред но после ве ли ког ро до љу би вог за но са (ка ко је са мо оштра раз ли-
ка из ме ђу Или ћа и Јак ши ће вог Па дај те, бра ћо!72). Као и Ови ди је, 
и Илић је, не про те ран али умо ран и за си ћен, 1891. го ди не оти шао 
у Ру му ни ју, у Турн Се ве рин за учи те ља срп ске ма њин ске шко ле.73 
И та мо се па тио. Две го ди не ра ни је, 1889. го ди не, об ја вио је сво ју 
дру гу збир ку пе са ма. У њој је би ла и пе сма Ови ди је.74

69 В. Илић, Исто, 27
70 М. Па вић, Во ји слав Илић и европ ско пе сни штво, 303.
71 Исто.
72 Ђу ра Јак шић, Лир ске пе сме, пред го вор Бран ко В. Ра ди че вић, Бе о град 1979, 69–70.
73 Вид. Ми ло рад Па вић, Во ји слав Илић, ње го во вре ме и де ло, Хро ни ка јед не пе-

снич ке по ро ди це, Бе о град 1972, 209–213.
74 „Ка да пе сни ка цар прог на, он да он и ни је ви ше пе сник / Јер ње го ве сти хо ве сви 

за бо ра вља ју а ње го во име / Страх бри ше.” Ови ди је је на дах нуо и Ве ли ми ра Лу ки ћа. Ово 
су по чет ни сти хо ви ње го ве пе сме Сло во о Ови ди ју. Вид. Ве ли мир Лу кић, Ма дри га ли и 
дру ге пе сме, Бе о град 1967, 13–14.
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Summary

Thispaperisanattempttoshowtheinfluenceofantiquityandancientwriters,
particularlyOvid,exertedonthepoetryofthefamousSerbianpoetVojislavIlić,was
greaterthanusuallyassumed.Theinfluenceofantiquity,sometimesindirectly,largely
throughRussianliterature(especiallyPushkinandLermontov),andsometimesdi-
rectly,throughknowledgeoftheworksofancientauthors,isoneofthemainfeatures
ofpoetryofVojislavIlić(1860–1894).MotifsfromOvid’sMetamorphosesandmotifs
relatedtothoseofOvid’sMetamorphosesareencounteredinmanyIlic’sworks,espe-
ciallyinthepoemsTibullusandMarbleKiller,dealingwiththemotifofPygmalion
andPyrrha,takenfromtheTenthBookofOvid’sMetamorphoses.
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