


МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ Годшињак iрада Беоiрада 
Књ. XLVII-XLVШ, 2000-2001. 

ХЕРОИЗАЦИЈА ПЕСНИКА ВОЈИСЛАВА Ј. ИЛИЋА 

И ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА НА КАЛЕМЕГДАНУ 

Произвођење националног хероја 

Уобличавање националног иденти

тета у XIX веку довело је до конституи
сања националног пантеона, у који по

ред хероја прошлости улазе и хероји но
вог доба. Заслуге за нацију, а не за веру , 

биле су мерило по коме се овај пантеон 

разликовао од оног старијег, превасход

но хришћанског карактера. Допринос 

нацији могао је да се искаже на раз

личитим пољима, што Је неминовно до

вело до тога да је типологија национал

них хероја била веома сложена. Ипак, у 

свој тој сложености постојале су извесне 

законистости засноване на схватању да 

је за уобличавање и чување националног 

биhа нека делатност више, а нека мање 

важна. Поред рада на ослобођењу ет

ничких територија, коме је даван апсо

лутни приоритет, и рад на језику имао је 

велики значај. Ратници и песници стају 

тада раме уз раме у борби за националну 

идеју. Због тога се у националном панте

ону, поред хероја мача, појављује и вели

ки број хероја пера. Тек касније, у овај 

пантеон улазе и делатници из других 

области националног рада. 

Заслуге хероја нису биле увек исте , 

што је утицало на различито место које 

су они заузимали у националном пантео

ну. Само мали број њих улазио је у 

најужи круг централног пантеона, чије 

је поштовање било општеприхваћено. 

Мање заслужни су укључивани у локал

не пантеоне. Тако се на етничкој терито

рији уобличава читав низ регионалних 

пантеона, чија се структура разликовала 

од централног пантеона. У њих се поред 

општепоштованих хероја укључују и 

они локални, поштовани само у поједи

ним регионима. Сложености национал

не пантеонске констелације је доприно

сила и пракса конституисања посебних 

пантеона са херојима који су задужили 

нацију у појединим делатностима. Прво 

се уобличава идеја о пантеону хероја 

мача, а убрзо потом и о пантеону хероја 

пера. И они су имали сложену структуру, 

јер се поред централног стварају и по

себни локални пантеони. 

Укључивање појединаца у неки од 
ових пантеона није био спонтан процес, 

јер ни сами пантеони то нису били. Они 

су по својој суштини интелектуална кон

струкција заснована на идеји свесног и 

трајног меморисања хероја у колектив

ној националној свести, где се истичу као 

морални примери борбе за националну 

идеју . То памћење је прво имало орални 
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и литерарни карактер, а потом се 

прихвата пракса да се сећање на хероја 

отелотвори меморијалним обележјем. 

Она се прво постављају на херојевом 
гробу, месту његове смрти, или поред 

пута, а имају стару форму крстова и бе

лега. Убрзо се, у складу са општим визу

елним артифицирањем националног 

идентита, појављују посебни споменици 

херојима који прво добијају архитектон

ску, а потом и скулпторску форму. 1 По

дизање оваквих споменика било је 

завршни чин у сложеном процесу произ

вођења хероја, којије обично започињао 
његовом смрћу. У том смислу подизање 

споменика није изолован феномен, него 

крајњи исход сложеног процеса произ

вођења хероја. Покретала су га обично 

различита патриотска грађанска 

удружења, док је степен ангажовања 
званичних државних институција био 

различит. Процес произвођења хероја 

заснивао се на општим правилима, као 

што су свечана сахрана, покретање ини

цијативе за подизање споменика, осни

вање одбора за подизање споменика, ос

нивање фонда за прикупљање новца, по

пуларизовање хероја путем масовних 

1 За синтетички преглед тумачења јавних споме
ника, њихових типова и политичке намене у XIX 
веку: Mittig Н. Е., Das Denkmal, Kunst, die Geschichte 
ihrer Funktionen, Hrsg. von W. Busch und Р. Schmook, 
Weinheim-Berlin 1987, 457-480; Telesko \V., Der 
Denkmalskult im 19. Jahrhundert, Der Тгаит vom 
GШk. Die Kunst des Нistorismus in Вигора //, Kat. 
Ausst, Wien 1996, 251- 254; О споменицима нацио
налним херојима и њиховом политичком 

значењу: Pingeot А., Monuments of famous men: the 
political message, Sculpture ЈУ, Geneva 1996, 64-71. 
За шире оквире дефинисања националних спо

меника: Nipperdey Т., Nationalidee und NationaJ
denkmal iп Deutchland im 19. Jahrhundert, Нistorische 
Zeitschrift 206 ( 1968), 529- 585; Alings R., Monument 
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медија, расписивање конкурса за споме

ник, одређивање места за постављање 

споменика. његово подизање и свечано 

откривање. Цео подухват је скоро увек 

добијао низ особености, чије је позна

вање неопходно пре доношења општих 

закључака. Илустративан пример је хе

роизација Војислава Ј. Илића, једног од 

најугледнијих српских песника XIX 
века.2 

Свечана сахрана 

Војислав Илић је преминуо након 

краћег боловања од туберколозе у три

десет и трећој години живота 21. јануа
ра/3. фебруара 1894. Иза њега је остао 
петнаестогодишњи рад на пољу поезије, 

низ песама у новинама и часописима и 

две збирке поезије. Већ први критичари, 

попут Милана Савића, препознају у ње

му оригиналног и великог песника. Кри

тика заговорника старије песничке шко

ле, као што је била она из пера Радована 

Кошутића, само је учврстила тај статус. 

Ове критике су одредиле рецепцију пес

ничког лика Војислава Илића већ за ње-

und Nation: das Вild vom Nationalstaat im Medium 
Denkmal - zum VerhШtnis von Nation und Staat im 
deutschen Kaiserreich 1871- 1918, Berliл, New York 
1996, посебно 33-40. За српску средину: Тимо
тијевиh М., Херој пера као путник: типолошка 

генеза јавних националних споменика и Валде

цова скулптура Доситеја Обрадовића, Наслеђе 
1П (2001), 39-55; Исти, Мит о хероју спаситељу и 
подизање споменика кнезу Михаилу Обрено

вићу, Насле/је ЈУ (2002), (у штампи). 
2 Илиh В., Сабрана 9ела, /-/1, предговор М. Павић, 
Београд 1961; Скерлић Ј., Иciuopuja новије срп

ске књижевносйlи, Београд 1967 (1 изд. 1914), 
398-408; Павиh М., Војислав Илиh и евроiiско 
йесништво, Нови Сад 1971. 
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говог живота.3 Сматран је јунаком новог 

доба, родоначелником српске модерне 

поезије, окренуте суштинским пробле

мима уметности и новом типу образова

не читалачке публике. Утицало је то у 

пуној мери и на процес песникове херои

зације, кога се подухватају уметници и 

поштоваоци уметности. 

Вест о песниковој болести, смрти и 

сахрани објавили су скоро сви српски па

триотски часописи у Србији, Војводини, 

Хрватској, Босни и Херцеговини.4 Овак
ве новинске вести су имале важну улогу 

у хомогенизацији нације и њеном оку

пљању око сени националних хероја . У 

некролозима се поново, по небројени 

пут указује на трагичну судбину уметни

ка као националног радника. За прерану 

смрт песника оптуживана је власт, а по

себно партија радикала. Из новинских 

некролога се сазнаје да је погреб заказан 

22. јануара/4. фебруара у девет сати пре 
подне, јер је у 11 сати одржаван помен 
Јастребову, руском конзулу у Турској.5 У 

заказано време окупила се у Глумачкој 

улици, где је песниково тело почивало у 

братовљевом стану, огромна маса од 

више хиљада грађана. Дошле су све бео

градске школе и пет певачких дружина, 

а била је присутна и босанско-херцего

вачка емиграција . На сахрани се уочава

ло и присуство власти, која је одавањем 

последње поште преминулом песнику 

желела да скине са себе одговорност за 

3 Кариh В., Србија, ойис зе.мље, нароgа 11 gржаве. 
Београд 1887, 295, где се истиче да се за Војислва 
Илиhа "може без зазора казати. да је далеко из
макао изнад свих наших живих песника". 

4 Песникову смрт забележили су некролозима 
бројни часописи: Бујас М., Клеут М .. Раичевиh 
Г .. Библиоzрафија срйсюtх некроло2а. Нови Сад 
1998, 126. 

5 Најопширнији описи сахране објављени су у де
сетом броју Видела. двадесет и •rетвртом броју 

његову прерану смрт. Да би избегли 

осећај нелагодности, краљ Милан Обре

новић, који се непосредно пре тога вра

тио у Србију, и нова влада под Ђорђем 

Симићем, унапредили су песника два да

на пред смрт за секретара V класе у 
поштанско-телеграфском одељењу Ми

нистарства народне привреде, а изгледа 

да му је додељен и орден Светог Саве V 
степена. Власти су из истог разлога нас

тојале да сахрани дају што званичнији 
тон. Краљ Милан Обреновић је послао, 

као свог изасланика, пуковника Љубо

мира Христића. Били су присутни сви 

бивши и тадашњи министри, официрски 

хор VII пука, којем је Војислав Илић 
припадао као резервни официр, војна 

музика и одред пешадије. Свечана по

гребна поворка је кренула из Глумачке 

улице, прошла поред Народног позо

ришта и преко улице кнеза Михаила 

Обреновића спустила се до Саборне 
цркве, где је одржано опело на коме је 

чинодејствовао београдски митрополит 

Михаило. Поворка је затим кренула пре

ма Новом гробљу, на коме је песник 

сахрањен.6 

Организовање свечане сахране је 

било део ширег култа костију национал

них великана, прихваћеног у XIX веку и 
међу Србима. Гробови националних хе

роја постају једно од места њихове тра

јне меморије. Био је то разлог да се на 

гробовима раније преминулих хероја 

Вечерњих новости, двадесет и осмом броју Ма
лих новина и трећем броју Босанске виле. - За 

последње дане Војислава Илића. смрт и сахрану: 

Нушнћ Б .. Последњи дани Војислављеви. Војис
лављева сйо.метшд, Београд 1895, 167-173; Па
виh М., Војислав Илић (1860-1894), у: В. Илић, 
Сабрана gела, 1, 170-175. 

6 О гробу Војислава Илића на Новом гробљу: 
Костић Б., Ново zробље у Бeozpagy, Београд 

1999, 70-71. 
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дижу меморијална обележја, а да се кос

ти оних који су почивали у туђини, попут 

Бранка Радичевића и Вука Караџића, 

преносе у родну груду. Сахрана Војисла-

Сл. 1. Надгробн11 спомен11к Вој11слава Ил11kа, 

Ново гробље, Београд 

Fig. 1 To111bsto11e ofYojislav llic, 
Ne\V Graveyard, Bclgrade 

ва Илиhа је организована као свечани 

чин произвођења националног хероја 

над његовим: посмртним остацима. По-

7 На сахрани се, како сматрају појед11н11 ис
траж11вач11, сакупило око шест хиљада грађана: 

Павиk М., Војислав Ил111i (1860-1894), 172. 

к Појам " национална религија" одавно је уведен у 
европску науку, а недавно је пр11хваhен у нашој 

сред11н11: Ђорl)евиk Ј" Политичке свеiiiковине 11 

p11iiiyaл11, Београд 1997, 164-169. Аутор се у осно
ви ослања на тумачења изнета у: Smith А. D" Na
tional Jdentity, London 1991, прев.: Нац11оналн11 
119emT111iiieiii, Београд 1998. О образовању, као 
својеврсној националној религији : Assmann А" 
АгЬеiс ат nationalen gedachtnis, Frankfurt/Ne\v York 
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гребу су присуствовали заступник кра

ља, представници власти , политичких 

партија, просветних, културних и 

нау<ших институција, али су носиоци фу

нерарнс свечаности били национална 

интелигенција и национално освешћена 

народна маса - нација, која је дошла да 

ода последњу пошту националном пес

нику.' Тим:е сахрана песника прераста у 
велику народну свечаност, ритуални чин 

националне религије.8 У њему су главну 

улогу имали беседници - првосвештени
ци нове националне религије. Били су то 

угледни национални радници, представ

ници београдског јавног живота, песни

кови пријатељи по перу, Јанко Весели

новић, Коста Арсенијевић, Риста Ода

виh, Хајим Давичо, Кађански, Сим:а Ав

рамовић, Милан Ђорђевић, Миле Пав

ловић, Јован Драгашевић. Они својим 

беседама указују на величину песнико

вих заслуга и на основу њих га уводе у 

пантеон националних бесмртника. Не

посредно пред погреб је направљена пес

никова посмртна маска. Извео ју је Пе

тар Убавкић, а касније је доспела у Музеј 

града Београда.У Био је то први од по

духвата у трајном меморисању лика пре

минулог песника, преузет из општих ев

ропских оквира произвођења хероја. 

1993, прев.: Ра9 на 11шшоналном Памћењу, Бео

град 2002, 42. и даље. 
9 Димензије маске су 16 х 24 ст. Музеј града Бео
града, Инв. бр. У 1060. - Маска није потп11сана, 

али је недавно убедљиво приписана Петру Убав

киkу: Стаменков11h С.. Скулйiiiура. Зб11рка Му

зеја zpa9a Бeozpaga . Музеј града Београда , се

рија - Збирке и легати, каталог XXVll, Београд 
2002. Х/11. Ранији 11страживач~1 биографије 

Војислава Илиkа сматрали су да је маска изгу

бљена, а б11ограф11 Петра Убавкиkа нису је по

мињали у вајаревом опусу. 
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Прва 1ш1щ11јапша за 

подизање споменика 

Одмах по песниковом погребу, у 

кругу његових пријатеља и поштовалаца 

поставило се питање подизања спомени

ка. Иницијативу је покренула Књижев

но-уметничка заједница, основана 

почетком марта 1892. залагањем неко
лицине београдских књижевника. •u Она 

уметности." У другом члану се дефи

нише начин рада Заједнице: "Одређени 

се циљ постиже на друштвеним састан

цима разговором о књижевним и умет

ю1ч ким питањима, саопштавањем 

важнијих појава књижевних и умет

ничких у нас и на страни и читањем но

вих радова из књижевности. 11 За првог 

председника је изабран Милан Ђ. Ми

личевић, за благајника Хајим Давичо, а 

Сп. 2. а и 6 Посмртна маска Војислава Илића, вајар Петар Убавкиh (Музеј града Београда) 
Fig. 2 а and Ь Dcath mask ofVojislav lli6, sculptor Petar Ubavki6 {The Belgrade City Museum) 

је окупљала чланове и сараднике раз

личитих професија удружених са жељом 

да помогну развијању опште културе, а 

посебно књижевности и уметности. 

Према првом члану статута, који је одо

брио тадашњи министар просвете, 

Заједница је основана 11 са циљем 

међусобног познавања, зближења и ус

авршава ња радника на српској књизи и 

'°О оснивању и раду Књ~rжевно-уметю1•1ке зајед
нице: Књижевно-уметничка заједница у Бео-

за секретара Андра Гавриловић. Током 

наредних година Књижевно-уметничка 

заједница је одржала око четрдесет сас

танака и развила широку програмску ак

тивност. Поред књижевних вечери при

ређивани су концерти и изложбе, а пок

ренута је и издавачка делатност. У тим 

оквирима је огранизован и иницијативни 

О9бор за йо9изање сйоменика Војиславу 

граду, Бранково коло, год. 1, бр. 9 (1895), со!. 
285-287. 
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Ј. Илићу. Било је то у пролеће 1894, када 
се на челу Заједнице налазио сликар 

Стева Тодоровић. За председника Одбо

ра је именован Змај Јован Јовановић , за 
потпредседника др Миленко Р. Веснић, 

за секретаре Живојин Ј. Протић и Риста 

Ј. Одавић, а за благајника Милош Ва

ложић. За чланове Одбора су изабрани 

"Коста Арсенијевић, новинар; Јанко М. 

Веселиновић, књижевник; Окица 

Глушчевић, уредник 'Оцјека '; Драгутин 

Ђорђевић, адвокат; Хајим С. Давичо, 
начелник министарства народне привре

де; др. Ђорђе С. Ђорђевић, професор; 

Данило Живаљевић, секретар министар

ства финансија; Михаило Јов ић, учитељ; 

Лаза Комарчевић, уредник 'Видела'; Си

ма Матавуљ, шеф пресбироа; Милорад 

Павловић, професор; Пера Тодоровић, 

уредник 'Малих новина'; Стева Тодоро

вић, професор у пензији; Петар Убав

кић, скулптор." Убрзо по организовању 

Одбора основан је фонд за подизање 

споменика, а грађанству је преко штам

пе упућен позив да својим прилозима по

могну остваривање ове родољубиве за

мисли.11 Средства су прикупљана и тру

дом појединих чланова Одбора. Тако је 

Сима Матавуљ у корист фонда за поди

зање споменика одржао предавање Не

йрија~uељи умеШносШи, организовано у 

Великој школи 24. маја 1894.12 

Књижевно-уметничка заједница је 
била настављач делатности Друштва за 

уметност, у коме је, поред оца Јована и 

брата Драгутина, активно деловао и 

Војислав Илић. 13 Војислав Илић, 

11 Дело IV (1894) , 166. 
12 Војислављева сilоменшш - 11з9ао Оgбор за йоgи
зање сйоменика Војиславу Ј. Илићу, уред. др 

Ђорђе С. Ђорђевић, Београд 1895, 111-113. 
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међутим, није био члан Заједнице, нити 

њен близак сарадник. Наступио је само 

једном у оквиру њеног програма, прили

ком прослављања педесетогодишњице 

рада Љубомира Ненадовића. одржане 6. 
јануара 1893. Том приликом је прочитао 
кратку панегиричку песму Чика Љуби. 
Непосредно након тога, настао је и епи

грам Окружюша члановима Књижевно 

уме1uничке зајеgниие, написан против 

Миленка Веснића и Манојла Ђорђевића 

Призренца.14 Преузимање обавезе поди

зања споменика, дакле, није било моти

висано песниковим заслугама у раду 

Заједнице. Она је превасходно произла

зила из чињенице да је Војислав Илиh 

имао велики круг пријатеља мећу члано

вима и сарадницима Заједнице, који су се 

заузели и при организовању песникове 

сахране. Подизање јавних националних 

споменика, с друге стране, скоро по пра

вилу су преузимала слична удружења. 

Тако је наручивање споменика Војисла

ву Илићу била у неку руку морална оба

веза Књижевно-уметничке заједнице, 

наметнута сама по себи. 

Одбор је планирао да се пре поди

зања споменика помогне објављивање 
ИлиЋевих сабраних дела, као и да се пес

нику у част изда споменица. Припрему 

сабраних дела започео је песник 1892, 
али га је смрт предухитрила. Одбор је 

планирао да поново оживи идеју о изда

вању Илићевих сабраних дела, на којима 

се заснивала његова бесмртна слава. 

Желело се чак да ово издање буде илус
тровано, па су преко штампе позвани на 

13 Илиh В" Друшiliво за у.мейiност у Бeozpagy, 
Србадија, св. 4 (1883), 159-160. Прештампано у: 
Илиh В., Сабра11а gела 11, Београд 1961, 257-259. 

14 Књижевно-уметничка заједница у Београду, 
Бранково коло, год. 1, бр. 9 ( 1895), col. 286; Илиh 
В .• Сабрана gела 1, 621-622; 11, 442-443. 
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сарадњу и сликариУ Даље од почетне 

иницијативе није се одмакло, па су песме 

Војислава Илића штампане у Српској 

књижевној задрузи тек 1907. и 1909. Са 
много више амбиција Одбор се усмерио 
на припрему песникове споменице. 

Објављивање споменица био је у ширим 

европским оквирима добро познат 

начин обележавања трајног сећања на 

националног великана. Намена споме

ница је била вишеструка. Њима је пропа

гиран култ хероја и утврђивано његово 

место у националном пантеону. Про

даЈОМ споменице се истовремено прику

пљао новац за подизање споменика. 

Припреме за издавање Војислављеве 

сйомениие започете су током пролећа 

1894, тако да је "о Митровдану" исте го
дине оглашен позив за прикупљање 

претплате. Одзив је, међутим, био слаб. 
Пријавило се само петсто претплатника, 

што није било довољно за издавање спо

менице. Она је ипак објављена "о Пе

тровдану" 1895, захваљујући материјал
ној помоћи Задужбине Илије Коларца. 16 

Уредник је био др Ђорђе Ђорђевић, 

члан Одбора и благајник Заједнице. 

Споменица је продавана за четири дина

ра, односно четири круне. Штампано је и 

сто примерака на квалитетнијој хартији, 

продаваних по десет динара. 

Војислављева сйоменииа је за

мишљена као зборник прилога пос

већених преминулом песнику, а 

упућеном позиву се одазвао велики број 

угледних књижевника. Објављена су 

1~ Дело IV (1894), 452. 
16 Највише података о припреми споменице објав
љено је у: Војислављева споменица, Бранково 

коло, год. 1, бр. 5 (1895), col. 158-159. 
17 Илустративан пример је споменица Браю.:ово 
вече коју је Књижевно-уметничка заједница из

дала поводом педесетогодишњице Ђа'lкоi рас-

укупно педесет и два прилога, од тога 

двадесет и три песничка, а двадесет и де

вет прозних. О самом Војиславу Илићу 

било је мало прилога, а и међу њима су 

неки, као есеји Марка Цара и Милорада 

Шапчаmrnа, критички приступали пес

никовом делу. Оваква структура споме

нице је произашла из чињенице да је Од

бор за подизање споменика иницирала 

Књижевно-уметничка заједница, у којој 

су се превасходно налазили књижевни

ци. Споменица се општом концепцијом, 

заснованом на идеји афирмације умет

ности, уклапала у већ познате оквире 

сличних зборника.11 Њена структура се 

тумачи, у краткој белешци објављеној 

уместо предговора, на следећи начин: 

"Читалац ће са листова, што за овим иду, 

видети и оценити: колико је српска 

књижевност изгубила његовом прера

ном смрћу. Они и нису ништа друго до 

сузе српске Равијојле што их за својим 

мезимцем лије кроз пера најизвеснијих 

представника српске књиге." iR На крају 

се објашњава и намена књиге: "Ова Спо

меница претеча виднога споменика пос

тићи ће своју сврху тек онда, ако је сви 

они којима је намењена, буду примили 

оном топлином и љубављу, којом су би

ли загрејани српски књижевници, када 

су приносили за њу делић по делић гра

дива из свога срца и из своје душе у уве

рењу, да тиме слажу камен по камен у ос

нову споменику Војислава Ј. Илића. "19 

iuанка Бранка Радичевиhа: Књижевно-умет

ничка заједница у Београду, Бранково коло, 

год. 1, 9 (1895), со!. 286. 
1 ~ Место йре9iовора, Војислављева споменица -
издао Одбор за подизање споменика Војиславу 

Ј. Илићу, IX. 
19 Исто,Х. 
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Сл. 3. Споменица Војислава Илиhа, 

насловна страна, сликар Марко Мурат 

(Универзитетска библиотерка, Београд) 
Fig. 3 Vojislav llic Commemorativc cdition, 

frontispiece, painter Marko Murat 
(University LiЬrary, Belgrade) 

Илустрацију насловне стране извео 

је минхенски васпитаник Марко Мурат, 

о чему сведочи његов потпис у доњем ле

вом углу.20 Представа је доследно засно-

20 Ауторство Марка Мурата поменуто је и у: 
Војислављева споменица, Бранково коло, год. 1, 
бр. 5 (1895), col. 158. 

21 За мит о слави која побеђује смрт: Tenenti А., /1 
senso della тогtе е J'amore del/a vita пе/ Rinascimen
to, Torino l 977, 3-25. О раним продорима овог 
схватања у српску културу: Михаиловић Р. , 

Захарија Орфелин Поздрав Мојсеју Путнику -
Портрет Мојсеја Путника, бачког епископа, 
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вана на духу симболизма надахнутог ан

тиком. Приказана је персонификација 

поезије, која стоји поред каменог епита

фа. У левој руци држи грану ловора, а 

десном кити цветним венцем плочу у 

облику античке стеле. У горњи део 

плоче је постављена звезда, а испод су 

подаци о споменици. Цео приказ је 

смештен у затворен плитак простор, ис

пуњен круговима. У средишњем кругу је 

попрсје преминулог песника, а у бочним 

круговима су укрштене гране ловора за

везане машном. Композициона структу

ра представе је саткана од симбола који 

су отелотворавали идеју о слави која по

беђује смрт. Ова класична идеја , лишена 

хршnћанског тумачења, оживљава по

ново у ренесанси и преноси се даље на 

целокупну нововековну културу.21 У срп

ској средини се појављује у ХVШ, а ширу 

популарност стиче тек у световној кул

тури XIX века. Надгробна плоча са испи
саним именом је класични симбол идеје 

трајног меморисања преминулог, који се 

среће и у песништву Војислава Илића.22 

Кићење стеле цветним венцима упућује 

на идеју о трајности славе. Они истовре

мено, статусом атрибута, дефинишу але

горијску персонификацију поезије, која 

цвеће-речи плете у венац-песму.23 Пес

никово име је у нововековним фунерар

ним беседама звезда водиља нације. Ан

тоније Хаџић у посмртној беседи Змају 

Јовану Јовановићу истиче: "Име ће твоје 

живети док траје српскога света и века. 

Зборнuк за ликовне yмeйlнociiiu Mai'йuue срйске 
18 (1982), 71-78. 

22 Уnутан пример је Еле'iија на развалинама куле 
Северове: Илиh В., Сабрана 9ела, 1, 604. 

23 Овакво тумачење среће се у старим симболо
графијама које се прештампавају и крајем XIX 
века. у време када симболизам поново оживља

ва интересовање за амблематику. Упор.: Pospisl 
Ј., Orbis pictus, Praha 1896, 199-200. 
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Оно ће нам бити звезда водиља на путу 

општој народној срећи и напретку. "24 

Звезда се. као симбол вечне славе пре

минулог песника, појављује и у 

Илићевом епитафу Стевану Каhан

ском.25 Идеју о апотеози песника до

пуњава медаљон са песниковим ликом 

постављен у горљи део представе. Он је 

у фунерарном и споменичком контексту 

познати симбол бесмртности портрети

саног, његовог живота у вечности и пос

ле смрти времена, који се у српској сре

дини појављује већ на првој скици Дими

трија Аврамовића за споменик Лукијану 

Мушицком.211 Након тога медаљон са 

портретом покојника постаје чест и сас

вим банализован украс надгробних спо

меника. 

На илустрацији Марка Мурата је 

уочљиво одсуство националних симбо

ла, али то не значи да она нема патриот

ских конотација. Текст на епитафу је ис

писан ћирилицом, а у њему се, сем песни

ковог имена, помињу Београд и Краље

вина Србија. Идеја о камену земље Ср

бије као споменику на који се уписује 

песниково име присутна је у ритуалима 

везаним за произвођење и прослављање 

националних хероја, а најдоследније је 

исказана у драмском панегирику Про

йланак славе Драгутина Илића, Војис

лављевог брата, приказаном поводом 

двадесетпетогодишњице смрти Ђуре 

Ј акшиhа у београдском Народном позо-

24 Опроштајне речи о Змајевом спроводу у Камени
ци, Бранково коло, год. Х, бр. 23 (1904), col. 1 Јб. 

25 "Твоје име вечно he да блиста) Као звезда без
грешна и чиста": Илиh 8., Сабрана 9ела. l, 567. 
Упор. и: Исто, 600. 

211 Јовановиh М., Иконографија • Апотеозе Лу
кијана Мушицког", Зборник Светозара Pa-
9oj'l11lщ Београд 1969, 125, црт. 1. За еволуцију 
идеје о смрти времена: Zedlmayr Н., La morte del 
tempo, 1/ simbolismo del сетро, Roma l 973, 25 33. 

ришту.27 У том смислу, и простор у који 

је постављен епитаф са насловне стране 

споменице могуће је препознати као ме

тафору свете српске земље, на којој 

почива споменик националном хероју. 

Та земља је преображена и артифицира

на по општим мерилима заједничког ев
ропског наслеђа. Оно почива на ан

тичкој традицији, која је била узор 

Илићевом песништву. Марко Мурат се 

својом илустрацијом, као и Војислав 

Илић својим песништвом, залаже за иде

ју афирмације националних у оквирима 

европских вредноспr и исказивања по

себног правилима општег. 

Са припремама за подизање споме

ника се одмицало знатно спорије. Један 

од разлога Је почивао у чињеmщи да су 

чланови Одбора имали о томе различита 

мишљења. Наиме, средином последње 

деценије XIX века, проблем споменика 
националним песницима још увек није 

био решен мада су веh више од једног 

века покретане иницијативе за њихово 

подизање. Чак је и једна од првих идеја о 

подизању споменика неком Србину, ис

казана крајем XVIII века, везана за хе
роја пepa.zw У наредном веку, са буђењем 

националне свести, када хероји пера сту

пају у први ред, уз хероје мача, и број 

иницијатива за подизање споменика пес

ницима постаје све веhи.z9 Репрезента

тивних јавних споменика, ипак, није би

ло све до пред крај XIX века. Један од пр-

27 Илиh Д., Пропланак славе, У спомен Ђури 
Јакшиhу, Бранково коло, год. IX, бр. 50 (1903), 
col. 1569-1572. 

28 Доситеј Обрадовиh је крајем 1786. у писму 
упуhеном сенатору потиског д11штрикта, изнео 

мишљење да би требало подиhи споменик Заха

рију Орфелину: Дела Дoc11ilieja Обра9овuhа, 

Пето државно издање, Београд 1911, 532. 
29 Тимотијевиh М .. Херој Пера као ii.yili1111к, 39 и да
ље. 
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вих је споменик Ђури Јакшиhу, подигнут 

у српској престоници иницијативом Ти

пографског певачког друштва које је но
сило песниково име. Покретање ини

цијативе за подизање Илићевог споме

ника је актуелизовале стару проблема

тику везану за питања које песнике тре

ба овековечити јавним спомеником, ко

ј им редоследом их подизати и на које 

место их постављати. Расправе су се пре

неле и на Одбор за подизање споменика 

Војиславу Илићу, што посредно пока

зује прилог Милована Т. Јанковића 

објављен у песниковој споменици.)(' 

Јанковић, истичуhи да његове ставо

ве не деле сви чланови Одбора, износи 

мишљење да се са подизањем споменика 

исхитрило и да песнику у том тренутку 

треба само на гробу поставити скромно 

меморијално обележје, у облику мер

. мерног крста са уклесаним именом. го

дином рођења и смрти. Акцију Одбора 

за подизање споменика, како он сматра, 

трабало би усмерити у правцу изградње 

"Опште-Народног Споменика 11
, "Срп

ског Пантеона 11 у коме би нашле место и 

кости Војислава Илића. Овакво 

мишљење није било ново. Идеја о поди

зању националног пантеона појављује се 

међу Србима већ почетком XIX века. Је
дан од првих заговорника ове идеје био 

је песник Лукијан Мушицки, учени 

шишатовачки архимандрит, али ЈС њего

во схватање пантеона још увек тради

ционално. Заснива се на пракси портрет

ских галерија са ликовима знаменитих 

људи, које су посредством античких ли

терарних извора постале популарне у 

ренесансној и барокној култури. Новост 

10 Јанковиh М. Т., О подизању споменика, Во111с-
11ављева сйо.11еншш - издао Одбор за подизање 
споменика Војиславу Ј. Илиhу, 82-89. 
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је једино у томе што она добија нацио

нални карактер. Идеја Лукијана Мушиц

ког стиче већ сасвим развијену форму у 

делу Свеславие или ПанiUеон Јефтимија 

Поповиhа, чија трн прва тома издаје Јо

сиф Маливук у Будиму 1831. Општој по
пуларности идеје о националном пантео

ну, као монументалном здању са пред

ставама националних хероја, допринела 

је панегиричка алегорија Јована Стерије 

Поповића Сан Краљевиf~а Марка, игра

на са успехом на сцени београдског На

родног позоришта. У завршном чину 

овог позорја приказује се подизање на

ционалног пантеона - Свеславиа , у који 

се потом уносе портрети националних 

хероја на челу са Стефаном Немањом. 

Након портрета хероја мача, у пантеон 

се уносе портрети хероја пера, са Доси

тејом Обрадови.ћем на челу. Стеријино 

позорје је утицало и на то да се главна са

ла новоподигнутог Народног позоришта 

изворно ослика у духу идеје о национал

ном пантеону. Истовремено се средином 

века све чешће чују захтеви да се српски 

национални пантеон подигне као црква. 

Био је то одраз општих идеја о цркви као 

националном споменику.31 На популар

ност овог захтева утицао је текст Љубо

мира Ненадовића О сйо.метиш.ма, објав

љен у часопису Шу.ма9инка 1857. У њему 
се истиче мишљење да би цркву манас

тира Жиче требало претворити у панте

он и ту пренети кости великана. Оваква 

схватања заснивала су се на чврстом 

прожимању вере и нације у идеју о на

ционалној вери. На Ненадовићева схва

тања надовезују се и ставови Милована 

Т. Јанковића, изнети у Војислављевој 

31 Nippcrdey Т., Kirchen als Natiomaldenkmal, Festchrift 
тг Otto ~оп Simpson zum 65 Geburtstag, Hrs. L. Gri
sebach uпd К. Renger, F. am Main 1977, 412 231, Ис
ти, Nationalidee und Nationaldenkmal, 546-573. 
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сйоменuиu, само што он сматра да цен

трални национални пантеон треба по

дићи у престоници. Слично мишљење 

изнео је и Теодор Стефановић Виловски 

у својим мемоарима, замерајући не

мачкој Валхали што се налази у беспућу. 

Јанковић сматра да је подизање фи

гуралних споменика страно српском на

ционалном духу и предлаже да се уместо 

споменика Војиславу Илићу подигне но

ва црква Светог Марка на Палилули, 

која би добила намену пантеона. Треба
ло би је изградити у националном стилу, 

на подобије неке царске задужбине, 

Пећке патријаршије, или Грачанице. У 

крипти храма чувале би се кости велика

на. Њихова имена била би исписана на 

гробовима златним словима, а изнад би 

се налазио њихов сликани портрет. У са

мом храму подигли би се олтари свих ве

роисповести којима припадају Срби: 

православни, католички, мухамедански 

и јеврејски. Храм би био посвећен Ви

довдану, а осликан представама знаме

нитих догађаја из националне историје. 

Уз пантеон су се могла изградити здања 

различите патриотске намене. У једни

ма би се држали свечани народни скупо

ви, а у другима би се чувале збирке мемо

рабилија - предмета који су за живота 

припадали пантеонским слављеницима. 

Изградња централног националног 

пантеона, према Ј анковићевом 

мишљењу, вишеструко је потребна. Њи

ме би се увело више реда у процес херои

зације националних великана, у коме 

влада потпуни неред и пристрасност. 

Због тога би, истовремено са подизањем 

пантеона, било потребно именовати по

себно национално тело, које би од-

лучивало о произвођењу хероја. Било би 

најадекватније, како сматра аутор, да се 

оно оснује при Српској краљевској ака

демији. Установљавањем централног 

пантеона избегли би се, с друге стране, 

непотребни трошкови око подизања 

споменика националним херојима. Ау

тор се посебно устремљује на фигуралне 

меморијале, чије прихватање сматра 

одразом страних утицаја. Он ипак приз

наје њихову важност, сматрајући их пос

ледњим чином хероизације. Због тога 

предлаже да се Војиславу Илићу подиг

не споменик, у случају да његове кости 

не буду пренете у централни национални 

пантеон. 

Већина осталих чланова је сматрала 

да споменик треба подићи. Змај Јован 

Јовановић, председник Одбора, започео 
је преговоре о његовој изради током 
1895, али се на томе све зауставило . Пес

никово попрсје је требало да изваја Пе

тар Убавкић, који је извео и његову пос

мртну маску, али колико је у томе одма

као, није познато. Књижевно-уметничка 

заједница је престала са радом убрзо по 

издавању Војислав.Љеве сйомениие, што 
је утицало и на гашење рада првог Одбо

ра за подизање споменика. Неуспех по

духвата је наравно почивао и на чињени

ци да су прилози за фонд Одбора били 

мали. Делимично је за то одговорна не

сложност и неактивност чланова Одбо

ра, али свакако и чињеница да је круг 

песникових поштовалаца био узак, као 

што је то приметио Марко Цар.32 У уз
држаном и отменом песништву Војисла

ва Илића није било довољно национал

ног жара, карактеристичног за омладин

ско песништво претходне генерације, па 

32 Цар М., Зашто је Војислав био слабо популаран, 
Војислављева сйо.мении.а - издао Одбор за поди
зање споменика Војиславу Ј. Илићу, 210-212. 
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оно није могло да мобилише шире на

родне масе. Тако се делатност првог Од

бора за подизање споменика показала, у 

великој мери, неуспешном. Од три пла

нирана циља, остварен је само један - из

давање споменице. Песникова сабрана 

дела нису штампана, а НИЈе прикупљен 

ни новац за подизање споменика. 

Друга иницијатива за 

подизање споменика 

Нову иницијативу за подизање спо

меника покренуо је почетком 1901. годи
не Оgбор беоiраgских 'iосйо!Јии.а за йо

gизање сйоменика Војиславу Ј. Илићу, 

на челу са госпођицом Драгом Марко

вић. 33 Био је то круг београдске млађе 

женске интелигенције, најоданијих 

поштовалаца Илићевог песништва, који 

од поезије није више очекивао само ан

гажоване националне теме, него и одне

говане артистичке вредности. Током 

последњих деценија XIX века, рецепција 
феномена уметности и у култури српске 

метрополе све више стиче самобитност. 

Уметност више није само посредно сред

ство за исказивање верских и национал-

33 Обавест о покретању нове иницијативе за поди
зање споменика објављена је у: Зора, 111- IV 
(1901), 153. Оснивање Одбора и његову делат
ност нужно је сагледавати у светлости новог по

ложаја жене и њене еманципације у друштву. 

У путне студије о овој проблематици су објавље

не у: Србија у мо9ерн11заиијск11.м Проиеси.ма 19. 11 

20. века 1!, Положај жене као .мерuло .мо9ерниза-
1шје, Институт за новију историју Србије, Бео

град 1998. 
34 " Одбор девојака за подизање споменика пок. 

Вој. Ј. Илићу, песнику, који стоји под највишом 

заштитом Њ. В. Краљице Драге, позива српске 

уметнике (вајаре), да поднесу своје пројекте за 

споменик Војиславу, закључно до 15. априла о. 
г.; облик: попрсје обичне величине са постамен-
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них потреба, него и феномен који сам по 

себи пружа естетски ужитак. Одбор бео

градских госпођица за подизање споме

ника Војиславу Ј. Илићу изникао је из 

Кола српских сестара, а био је под "на

јвишом заштитом Њ. В. Краљице Дра

ге". Ова заштита није била без значаја, 

тим више што је Драга Машин, након 

удаје за Александра Обреновића , 

тежила да се прикаже као "српска кра

љица" и заштитница националне умет

ности. Делатност одбора се већ на 

почетку показала успешном. Новац је 

брзо сакупљен, а у марту 1902. је распи
сан конкурс за споменик, на који су поз

вани српски уметници. Пројекти за спо

меник требало је да буду достављени до 

15. априла исте године, а уметници су за 
остала обавештења могли да се обрате 

председници Одбора.34 Пројекте су прво 

послали Петар Убавкић, Ђорђе Јовано

вић и хрватски вајар Иван Рендић, члан 

Српског ученог друштва.3' Убрзо потом 

стигле су пријаве Анастаса Боцарића, 

Симеона Роксандића и Јована Пешића.36 

У комисију за оцену приспелих 

пројеката именовани су Михаило Валт

ровић, Стева Тодоровић, Владислав Ти

телбах, Никола Несторовић и Живко Ју-

том. За ближа извешћа нека се обрате председ

ници одбора г-ђици Драги Марковићевој, ул. 
Светогорска бр. 43.": Споменик Војиславу Ј. 
Илићу, Бранково коло, год. Vlll, бр. 11 (14/27. 
март 1902), со!. 350. 

35 "Одбору београдских госпођица за подизање 
споменика српском песнику Војиславу Ј. Илићу 

пристигли су, како јављају Беоrрадсюt листови, 

на расписани стечај нацрти за овај споменик од 

Ђоке Јовановића , П. Убавкића, и И. Рен911ћа. 
Ови ће се нацрти ових дана проучити и оценити, 

те најподеснији изабрати , да се салије и стави на 
одређено место на Калемегдану. " : Војислављев 

споменик, Бранково коло, год. УШ, бр. 18 (2/15. 
мај 1902), col. 576. 

36 Бранково коло, год. Vlll, бр. 19 (1902), со!. 608; 
Бранково коло, год. VIJI, бр. 20 (1902), col. 640. 
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говиh. На првој седници су прегледани 

приспели радови. Пошто су Роксандић и 

Пешић поднели само цртеже, а не и мо

деле споменика, затражено је да их нак

надно доставе. На томе је свакако инсис

тирао Михаило Валтровић, који је већ 

приликом расписивања конкурса за спо

меник кнезу Михаилу Обреновићу заме

рио што се уз нацрте нису захтевали и 

модели.37 Због овог накнадног услова 

рад комисије је продужен до 20. маја 
1902.зs Он се одужио и након тог рока, а у 

доношењу одлуке је дошло до размимои

лажења. Стева Тодоровић се захвалио 

на раду у комисији, па су за нове чланове 

именовани Милан Антоновић, Ђорlје 

Крстић и Бранислав Нушић. У међувре

мену су Петар Убавкић, Ђорlје Јовано

вић и Анастас Боцариh повукли своје 

пријаве. Два месеца након заказаног ро
ка, 7. августа 1902, одржана је заједничка 
седница чланова комисије и Одбора бео

градских госпођица.39 Комисија је, 

37 Валтровић М. , Пројекти за споменик почившем 
књазу Михаилу Обреновиhу 111, Грађа за исПiо
рију y..iteiltнociillt у Србији у iiipehoj чeiii.вpiliuнu 
XIX века - 111, Београд 1874, 3. 

зs "Конкурисали су вајари Ђ. Јовановиh, П. Убав

кић, Роксанgић, затим учитељ цртања у Цари
граду А. Боиариh и цртач министарства 

грађевина М. Пешић. У комисију која ће имати 

да донесе суд о поднетим радовима позвана су 

ова господа: М. Baлilipoвuћ, Ciii. Тоgоровuћ, В. 

Тшli.елбах, Нuк. Несйlоровиh и Ж. Јуzовић. 

Конкуренти су поднели, изузимајући Роксан

диhа и Пешиhа, мале моделе за споменик. Ко

мисија је позвала последњу двојицу, који су само 

цртеже поднели, да то исто учине, и продужила 

због тога рок конкурсу до 20. ов. м.": Војислав
љев споменик, Бранково коло, год. Vlll, бр. 20 
(16/29. мај 1902), col. 640. 

39 "7. о. м. је одржана пуна седница одбора Бео
градских госпођица и стручне комисије (г. г. 
Валтровиh, Несторовић, Тителбах, Ж. Југовић, 

Антоновић, Ђ. Крстић, Нушић), којаје имала да 

донесе коначну одлуку о поднетим моделима. 

Поднето је било свега два модела, од којих није-

оцењујући два преостала рада, донела 

одлуку да се прва награда не додели. 

Друга награда од двеста динара је припа

ла Пешићу, а трећа награда QД сто дина

ра Роксандић у. Пошто прва награда није 

додељена, чланови комисије су пред

ложили Одбору да одустане од даљег 

конкурса и да ступи у контакт са неким 

од српских академских вајара и од њега 

наручи споменик. Иза оваквог става мо

гуће је поново препознати Валтро

вићево мишљење, да приликом поди

зања јавних споменика није потребно 

расписивати конкурсе, јер у таквим 

околностима "конкуренција готово ни

кад није постигла оно што се је њоме 

тражило.""° Одбор није прихватио сугес

тију и десетак дана по објављивању ре

зултата конкурса наручио је израду спо

меника од Јована Пешиhа.41 Одлука Од

бора изазвала је у београдским умет

ничким круговима извесно незадо

вољство, пре свега због тога што Пешиh 

дан није могао однети победу, пошто су остали 

(види страну 276. и 608. о. л.) конкуренти пову
кли своје моделе. Према отвореним ковертама 

видело се, да је прву поднео г. Пешић, а другу г. 

Роксандић. Пешићева има више сличности са 

Војиславом и више духа и израза, али је скроз 

неправилне конструкције и пропорције; док 

друга г. Роксандиhева, која је у свему правилна, 

нема никаквог живота ни израза. Комисија је 
одбила обе, додељујући Пешиhевој другу (200 
дин.) а Роксандићевој трећу награду (100 дин.); 
уједно је комисија препоручила Одбору гос

пођица да одустане од даљег конкурса, него да 

ступи у погодбу са једним од наших вајара ака

демичара." : Војислављев споменик, Бранково 
коло, год. Vl!l, бр. 33 (1902), col. 1054. 

4() Валтровић М., Пpojeкiliu за сйоменик 
йочившел1 књазу Михаилу Обреновићу /ll, 7. 

~ 1 "Израду попрсја за Војислављев споменик по

верио је Одбор београдских девојака вајару 

Пешићу, којега је нацрт добио од комисије прву 

награду.": Војислављев споменик, Бранково ко

ло, год. Vlll, бр. Зб (1902), со!. 1152. 
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није био академски образован вајар.42 

Поводом тога, Јован Дучиh је објавио 

подужи текст у Делу.43 

Одмах по расписивању конкурса, 

покренуто је и питање места на коме би 

се споменик могао сместити. Одбор је 

упутио молбу Одбору београдске 

општине, који је на предлог Милутина 

Степановића, одлучио да се споменик 

постави у Калемегдански парк. Наиме, 

убрзо пошто је Београдска општина 

1890. преузела Калемегдан од војних 
власти, започело је његово уређивање 

према плановима архитекта Милана Ка

петановиhа, професора Велике школе.44 

У то време, у Србији су веh однегована 

два различита, мада не и супротставље

на, схватања природе. Једно је у први 

план истицало идеју о неуреl)еној приро

ди, као аутентичном националном пе

јзажу. Друго је полазило од обрађеног 

парка - обделане природе, као симбола 
националне обнове златног доба, ут

врђивања реда и поретка у државном 

смислу. Калемегдан се, као престонички 

парк, уређује према овим другим схва

тањима. Тада је уз главну прилазну ста

зу, која из улице Кнеза Михаила води на 

Велики Калемегдан, започело уо

бличавање алеје националних великана. 

Из оновремене штампе се сазнаје да је 

иницијативом Учитељског удружења 

прво подигнут споменик Јовану Гаври

ловићу и свечано откривен 4. јула 1893. 

42 Павловиh К. , Један заборављени српски вајар -
Јован Псшиh, Зборник за 9ру1итвене науке Ма
тиие срйске 34 (1963), 63-73. 

43 Дучиh Ј ., Споменик Војиславу, Дело, књ. 24 
(1902), 246-255. 

44 Милановић Х., Прилог истраживању настанка и 
развоја парка Калемегдан, НаслеЬе 11 (1999),44-
45. 

45 "На молбу одбора госпођица за подизање спо
меника (бисте) Војиславу Илиhу, да одреди мес-
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Након тога је залагањем Великошкол

ске дружине "Даничић" подигнут споме

ник Ђури Даничићу и свечано откривен 

1894. Затим: је Типографско певачко 
друштво "Јакшић" покренуло акцију за 

подизање споменика Ђури Јакшићу, 

који је свечано откривен 2. августа 1896. 
Према одлуци Београдске општине, спо

меник Војиславу Илићу је требало да се 

смести "према бисти Ђуре Јакшића, тас

та Војислављева. " 4~ Било је додуше 

мишљења да би се споменик могао пос

тавити на Теразијама, или у башти поред 

палилулске школе, такозваном Јевре

мовцу. Калемегдан се најбоље уклапао у 

општа схватања да је јавне националне 

споменике посвећене романописцима и 

песницима најадекватније постављати у 

паркове. Тако се у Бранково.м. колу, у 

време подизања споменика Војиславу 

Илићу, истиче: "За споменике народних 

вођа одређени су форуми, тргови и ули

це, куда свијет пролази, да их може по 

својој вољи, поздравити или вријеl)ати. 

А пастори душа , ако смијем тако назва

ти романописце живота и песнике, имају 

своја мјеста у парковима и ту, гдје се 

играју дјеца, градећи по алеји своје 
кућице од пијеска - ту, где заљубљени 

сањају о својој срећи. "46 Калемегданска 

алеја великана је замишљена као мемо

ријал знаменитих људи из јавног култур

ног живота, односно као пантеон на от

вореном, посвећен националним велика-

то где би се споменик подигао, одбор Беогр. 

општине је на предлог одборника г. Милутина 
Степановиhа решио, да се место за тај споменик 

уступи на Калемегдану, према бисти песника 

Ђуре Јакшиhа, таста Војислављева. Било је и 

мишљења да се место за тај споменик уступи на 

Теразијама или у башти код Палилулске шко

ле.": Војислављев споменик, Бранково коло, 

год. УШ, бр. 16 (18 април/1. мај 1902), col. 510. 
46 Споменик Фердинанду Фабру, Бранково коло, 

год. IX, бр. 31 (1903), col. 992. 



ХЕРОИЗАUИЈА ПЕСНИКА ВОЈИСЛАВА Ј. ИЛИЋА И ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА ... 

Сл. 4. Споменик Војислава Илиhа, вајар Јован 

Пешић, Калемегдан , Београд, разгледюща, 

прве деценије ХХ века (Музеј града Београда) 
Fig. 4 The monumcnt 10 Vojislav Jlic, sculptor Jovan 
Pe~ic, Kalemegdan, Belgradc, postcard from the first 

decade ofthe 20·• ccntury (The Bclgrade City Museum) 

нима просвете. Био је то разлог да Бео

градска опlllтина донесе одлуку да се 

Илићев споменик постави у овом парку. 

47 Илустративан пр11мер је схватање Богдана По
nовиhа, исказано поводом подизања споменика 

Јосифу Панчиhу: Поповић Б., Панчиhева ста

туа, Писмо из Париза, Оiuаџбина, год. Х, књ. 29, 
св. 116 (1891 ), 631-640. Текст је прештампан у: 
Миhовиh В. М. , О Панчиhевом споменику, Сйо

мешш.а о свечано.лt скуйу йово90.м 150-ilte zo-
9m11њLщe 09 ро!)ења Јосифа Пан•111l~а. САНУ, 

посебна издања књ. CCCLXXXII, Споменица 
књ. 27, Београд 1965, 55-61. Сли•1на схватања су 
исказана и у: Лnгарнh П .• Савремена питања ум
етности 1- /V, СiТiражилово, год. VI (1893), бр. 
ЈО, стр. 153-158; бр. 19, стр. 249-299; бр. 37, стр. 
585-587; бр. 40, стр. 633-636. - Упор.: Mittig Н . Е., 

Das Denkmal, 467-468. 

Идејна замисао споменика 

Амбиције Одбора београдских гос

пођица за подизање споменика Војисла

ву Ј. Илпћу нису биле велике. У пропози

цијама конкурса захтевало се једино да 

споменик буде изведен као " попрсје 

обичне величине са постаментом". Било 

је то конвенционално решење, које се 

крајем XIX и почетком ХХ века често 
среће код јавних споменика , посебно 

оних подизаних са мањим материјалним 

средствима. То је у пуној мери огра

ничавало слободу уметника, јер су они 

морали да испоlllтују још једно неписано 

правило - сличност попрсја са портрети
саним. Споменичко попрсје је vera effi
gies хероја, на којој почива меморативна 
снага споменика. Нужно је ипак нагла

сити да се ова миметичка доктрина, фор

мулисна посредством античких извора 

већ у ренесансним теоријама о уметнос

ти, није сводила на понављање факто

графске подударности. Подразумевала 

је исказивање унутрашњег лика - идеју, 

идеалну слику, lllTO је било познато и у 
српској средини.47 

О изгледу пројеката приспелих на 

конкурс зна се мало. Цртеж Анастаса 

Боцариhа је поменут у периодичној 

штампи, али ни ту није описан.48 Пројек-

48 У белешци објављеној у Цар11zра9ско.м zласни
ку, а преузетој потом и у Бранково.лt колу, наве

дено је само: •А. Бтшрић, професор цртања у 

овдашњој (Цариградској) српској гимназији, 
израдио је скицу попрсја •1увеног српског песни

ка Војислава, и послао је у Београд, ради кон

курса. Срби у Цариграду. који су посетили ате

ље г. Боцариl1а, сви су једнодушни у оцени, да су 

на њему све карактеристике знаменитога пес

ника, и да се у највеhој мери приближава ориги

налу. Ми желимо г. Боцариhу најлепши успех.": 

Војислављев споменик, Бранково коло, год, Vl-
11 , бр. l9 (9/22. мај 1902), со\. 608. 
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Сл. 5. Макета попрсја за споменик Војислава 
Илића, вајар Петар Убавкић 

(Педагошки музеј Србије) 
Fig. 5 Model ofthe bust for the monument to Vojislav 

lli6, sculptor Pctar Ubavkit 
(The Serbian Pcdagogical Muscum) 

ти Ивана Рендића, Ђорђа Јовановића и 

Симеона Роксандића нису познати ни то

лико. Изузетак је рад Петра Убавкића, 

који је с највише амбиција и очекивања 

дочекао објављивање конкурса. Убав
кић је био лични пријатељ покојног пес

ника, а сва три споменика подигнута пре 

тога на Калемегдану, попрсја Јована 

Гавриловића, Ђуре Даничића и Ђуре 

Јакшића била су његово дело. Припрему 

за израду песниковог попрсја започео је 

знатно раније, још у време прве иниција

тиве за подизање споменика. Објављи

вање конкурса је дочекао спреман, са 

49 Коларић М., Гра!]а за монографију Петра Убав
киhа, вајара, Зборник ра9ова Наро9ноz музеја у 
Бeozpar;y 111 (1962), 229-230; Петар Убавкиh, 
ГраЬа за uciiiop11jy ~109ерне срйске yмeiiiнociii11 1, 
прир. Л. Трифуновић. Београд 1973, 216-217. 

50 Симић Н., Пeiiiap Убавкић ( 1850-1910), Београд 
Ј989, 312. 337, сл. на стр. 313. 
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већ припремљеном макетом попрсја. 

Након повлачења са конкурса , Убавкић 

је по тој макети одлио десетак скулптура 

у гипсу. По један одливак су добили на 

поклон Андра Николић, Љубомир Не

дић и Бранислав Нушић, а три породица 

Илић. Остале одливке вајар је чувао у 
атељеу, надајуhи се да he од Министар
ства просвете добити дозволу да их про

да школама, културним и просветним 

институцијама. Убавкиhеве наде се нису 

испуниле, па је неколико година касније 

покушао да макету попрсја прода На

родном музеју. Он у писменој понуди 

Милоју Васићу, од 23. маја 1907. истиче 
да је макету одлио само у неколико ко

мада и нуди је на продају за 100 динара. И 
поред ниске цене, откуп је изостао. Ма

кета попрсја за споменик Војислава 

Илића налазила се након Убавкићеве 

смрти у поседу његове малолетне hерке, 

која је са још неким радовима нуди на от

куп Министарству просвете и црквених 

послова за 1.000 динара,49 а коначно је 

доспела у Педагошки музеј у Београду.50 

Касније је направљен бронзани одливак, 

који је постављен на гроб Војислава 

Илића на Новом гробљу.5' 

Изворни пројекат Јована Пешића је 

познат само делимично, али се и из тога 

види да је коначна замисао споменика 

настајала постепено. Цртеж предат на 

конкурс је изгледа изгубљен, тако да је 

изворни изглед споменика остао непоз

нат, али је сачувана гипсана макета, која 

је касније доспела у Музеј града Беоrра
да.52 Израђена је накнадно, на захтев 

~• Бронзани одливак попрсја је репродукован у: 

Илиh В .• Сабрана 9ела 11, сл. 15, нап. на стр. 490. 
~2 Висина макете је 40,5 cm. Музеј града Београда, 
Инв. бр. У Ј072. - Стаменковић С., Скулйiiiура. 
Збирка Музеја града Београда. ХЈУ. 
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конкурсне комисије, између 15. априла и 
20. маја 1902. То донекле оправдава њену 
недорађеност и неправилност пропор

ција попрсја, што је приметила и кон

курсна комисија. Ових недостатака је 

био свестан и вајар, па су они успешно 

отклоњени приликом израде модела за 

одливање, изведеног током лета исте го

дине. На песниковом попрсју су спрове

дене знатне исправке и измене, што се 

види и на фотографији објављеној у Но

вој искри. Био је то у ствари сасвим нови 

рад, академски коректнији и домишље

ниј и. И старо решење постоља, пред

в1fђено на макети, касније је напуштено. 

Пројект за ново постоље је изведен то

ком 1903, а тада је настао и рељеф пос
тављен на његову предњу страну. На ње

му се уочава одсуство систематског ака

демског образовања. Уметниковом поз

навању идејне проблематике споменика, 

с друге стране, није могуће упутити при

говор. Пешић је био добар познавалац 

уметности па га је Скерлић, према влас

титој тврдњи, позвао да води ликовну ру

брику у Срйском књижевном zласнику.5-' 

Песниково попрсје Пешић је извео 

на сличан начин као и Убавкиh. Да би 

постигли подударност са ликом, обојица 

су се послужила фотографијама, до ко

јих није било тешко доћи. Једна Илићева 

фотографија објављена је у другој збир

ци његових песама, штампаној 1889.5-1 
Почетком деведесетих година појављују 

се и разгледнице са ликовима познатих 

српских песника и уметника, а међу њи

ма је била и разгледница са ликом Војис

лава Илића.55 Ове фотографије су наме

тале општеприхваћену рецепцију песни-

5
•
1 Павловиh К., Је9ан заборављен11 срйски вајар -
Јован Пеш11h, 64. 

>Ј Фотографија је репродукована у: Илић В., Са
брана Дела l, сл. 18, напомена на стр. 728. 

Сл. 6. Споменик Војислава Илиl1а, 
вајар Јован Пешић 

Fig. 6 The monument to Vojilslav lli6, 
sculptor Jovan Pesi6 

ковог лика, коју су вајари, приликом из

раде попрсја за јавни споменик, морали 

да уваже. Пешић се на њих не ослања 

дословно, нити на неку другу познату 

фотографију. То не значи да није пос

тојала фотографија која је вајару могла 

да послужи као директни узор. Песник је 

приказан уздигнуте главе и раскопчаног 

капута, док му коса и машна лепршају на 

ветру. То су реторички елементи израза, 

који указују на унутрашњу визију. Руке 

су приликом вајања изостављене, тако 

да се торзо према доле сужава, остав

љајући утисак лакоће и уздизања. Овај 

5·< Разгледн1ща је репродукована у: Илнh В., Са
брана Дела 11, сл. 4, напомена на стр. 489. 
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ефекат је био познат веh у барокној 

скулптури бернинијевског круга (по
прсја Иноhента Х и Луја XIV), а њиме се 
симболично исказивала идеја уздизања 

ка небу - апотеоза.Sб Унутрашња визија 

песника и његова апотеоза, били су, да

кле, основа Пешиhеве замисли прили

ком израде попрсја Војислава Илића. 

Оне се појављују већ на макети попрсја, 

што је уочила и конкурсна комисија ис

такавши приликом прегледа приспелих 

радова да попрсје поседује "дух" и "из

раз". У попрсју припремљеном за одли

вање, идејна замисао се формално још 

више наглашава. Фактографска завис

ност од фотографског узора, присутна 

на макети поднесеној конкурсној коми

сији, у пуној мери је превазиђена на по

прсју припремљеном за одливање. Пес

ников лик се идеализује, а формална 

структура се подређује идеји деизације. 

Основна идеја, исказана песниковим 

попрсјем, допуњена је постољем на које 

је постављено. Оно је саставни део спо

меника, опште место споменичке архи

тектонске реторике узношења у сферу 
метафизичке реалности, на које указује 

и Михаило Валтровић приликом распи

сивања конкурса за споменик кнезу 

Михаилу Обреновићу.57 Ново постоље 

споменика Војислава Илића има форму 

ваљка састављеног од три сегмента, који 

се према горе сужавају. Тиме се додир 

два света , замаљске појавности постоља 

и метафизичке реалности попрсја, своди 

на најмању могуhу меру. На предњу 

страну средњег сегмента постоља пос-

Sб И у епитафској поезији, која је Јовану Пешићу 
могла бити позната, песникова смрт се тумачи 

као апотеоза: Дучић Ј., Војиславу над гробом, 

Бранково 1.:оло, год. 1, бр. 6 (1895), col. 167. 
57 Валтровић М., Пројект11 за споменик йочиаше.м 
књазу Михтtлу Обреновиhу ЈП, 23-24. 
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тављен је ливени рељеф, чија представа 

има функцију реторичког аргумента. Ра

нији истраживачи су сматрали да прика

зана "алегорија није јасно изражена ни 

тематски ни ликовно. "58 Представу, 
међутим, није тешко схватити јер је то 

захтевала и сама природа јавних споме-

Сл. 7. Макета за споменик Војислава Илиhа, 

вајар Јован Пешић (Музеј rрада Београда) 

Fig. 7 Modc! for the monument to Vojislav llic, 
sculptor Jovan Pesic (The Belgrade City Museum) 

ника, који се у пуној мери ослањају на 

ликовни језик историзма XIX века.59 

Нужно је ипак истаћи да представа на 

рељефу нема традиционалну алего-

58 Павловић К., Је9ан заборављени срйски вајар -
Јован Пе11шh, 67. 

59 О присуству алегоријских персонификација у 

уметности касног XIX века: Wappenschmidt Н. Т., 
Allegoгie, Symbol und Нistoгienbild im spiiten 19. 
Ja/1гhundeгt. Zит РгоЫет von Schein und Sein, 
Munchen 1984, 67- 71. 
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ријеку структуру, како су то претпоста

вили ранији истраживачи. Она почива на 

амблематским основама, које у уметнос

ти XIX века, а посебно у симболизму, по
ново добијају на значају. 1>11 Приказане 

алегоријске персонификације нису дове

дене у међусобни наративни однос. Оне 

обитавају у модернистичкој симбо

личној самодовољности, а тек њихово 

сажимајуhе јединство саопштава посма

трачу да је споменик подигнут у славу 

песника, и то лирског, ЧИЈа слава 

надживљава векове . 

На десној страни рељефа је девојка у 

античкој одеhи и са лиром у рукама, која 

седи на сфинги. Наспрам ње је друга на

га девојка, са отвореном књигом у руци, 

која седи на постољу у чијем су подножју 

две маске. Девојка са лиром је алего

ријска персонификација лирског пес

ништва.61 Она одражава рецепцију 

Илиhеве поезије с краја XIX и почетка 
ХХ века. Марко Цар у есеју О Војислав

љевој йоезији, објављеном исте године 

када и Војислављева сйоменииа, истиче: 

''Његова је Муза, цј евојка - аристократ
киња, увела новост у српском пјес

ништву тиме, што је чистотом форме и 

одабраним изразом покушала да у срп

ском стиху имитује старинску пластику и 

тим покаже акустичко богатство, мело

дију и хармонију српског језика. "ы У пес

ништву претходне генерације написано 

је много стихова против овакве музе. 

Њој је супротстављана муза српског пес

ништва, одевена у народну одећу и са 

гуслама у рукама. Атрибут Илићевог 

(,()О оживљавању амблематике у XIX веч: Hбltgen 
К. Ј " Aspects ofthe ЕтЬ!ет, Kassel 1986, 141-195. 
О амблематској поезији: Cook Е" Figured Poctry, 
Јоита/ of the Waгburg and Couгtauld lnstitutes 41 
(1979), 1- 15. 

61 Лик одговара Рипином опису алегоријске пер
сонификације лирске позије - Poema lirico: Ripa 

песништва је лира. Она се често помиње 

у његовим песмама, као што су Песник, 

Пријаiuељу, или Мојој музu.63 Лира је 

отиснута и на насловној страни друге 

Сл. 8. Попрсје, детаљ макете за спомених 

Војислава Илиhа, вајар Јован Пешиh 

(Музеј града Београда) 
Fig. 8 The bust, detail from the model for the 
monшnent to Vojislav llic, sculptor Jovan Pe~ic 

(Tl1e Belgrade City Museum) 

збирке Илиhевих песама, објављене 

1889. Симболографски приручници пра
ве разлику у представљању и значењу 

две врсте сфинги. Једна је такозвана 

грчка сфинга из Тебе, а друга египатска, 

из Мемфиса. Грчка концепција сфинге 

често се, преко Аполона, доводи у везу 

за поезијом. Она је симбол незнања које 

песник побеђује својим образовањем.1>1 

С" lconologia, Padoua 1611 (Repr. Garland Pu
Ыishing, Ne\v York - London 1976), 433. 

62 Цар М" О поезији Војислављевој, Бранково ко
ло, год. 1, бр. 12 (1895), col. 377-378. 

63 Илиh В" Сабрана 9ела 1, 504, 517, 581, 588. 

1>1 На неке од извора за овакво тумачење указано 
је у: Clements R. Ј " Picta Poesis, 92-93. 
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На рељефу је, међутим. приказана еги

патска сфинга. Појава ове хибридне фи

гуре одраз је општег оживљавања "егип

томаније" у симболизму.ь~ Њено основно 

значење је везано за идеју енигматичног 

лица вечности откривеног поезијом, 

Сл. 9. Попрсје, детаљ споменика Војислава 
Илиhа, вајар Јован Лешиh 

Fig. 9 The bust, detail from the monument to 
Vojislav Шс, sculptor Jovan Pesic 

која одолева земаљској трошности. На
га девојка са леве стране рељефа је але

горијска персонификација читања, што 

потврђује отворена књига коју она држи 

у руци. Њена нагост означава чистоту и 

духовност, а маске симболишу песничке 

родове и емоционална стања која по-

6.' Био је то само један у низу обнова египтоманије, 

који се може пратити од касног средњег века: 

Wittko\ver R., Hierogulyphics in the Early Renaissan-
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буђује њихово читање. Опште значење 

симболичних фигура конкретизује се 

посветом: "Војиславу. Одбор девојака у 

1903." 
Цео споменик, сагледаван кроз иде

јну замисао, уклапа се у оквире симбо

лизма, коме припада и касно песништво 

Војислава Илића. Тиме је модернизам 

споменика, попут Илићевог песништва, 

носио ангажовано идеолошко значење. 

Исказивао је идеје о раскидању са тради

цијом и о прихватању нових прогресив

них вредности. У репресивним тради

ционалним патријахалним друштвима, 

као што је то било српско почетком ХХ 

века, активни заговорници културног 

модернизма често су били женски јавни 

радници. Због тога није изненађујуће 
што је коначна одлука Одбора београд

ских госпођица, да поклоне поверење 

пројекту Јована Пешића, прошла без 

одобравања жирија, који су сачињавали 

искључиво мушкарци. Уз сугестије и 

подршку Одбора, настала је и коначна 

верзија идејне замисли споменика, који 

се по свом модернизму разликовао од 

споменика претходно подигнутих у ка

лемегданској алеји великана. 

Свечано откривање споменика 

Попрсје је одливено почетком 1903, 
а његову фотографију, са кратким ко

ментаром, објавио је Риста Одавић у Но

вој Искри.м Откривање споменика се 

очекивало у јесен исте године, али је 

због потешкоћа око завршавања поста

мента, дошло до померања свечаности. 

се, Allegory and the Migгation of Symbols, London 
1977. 114, сл. 163. 

tm Нова Искра, год. V, бр. 3 (1903), стр. 92, сл. на 
стр. 69. 
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О искрслим околностима и о новом да

туму јавност је обавештена, посред

ством штампе, крајем јануара наредне 

године.67 Споменик је откривен 4. априла 
1904. у недељу пре подне, дан пре 

Илићевог рођендана и деценију по њего

вом упокојењу. Свечаност је уобличена 

по веh добро познатој ритуалној струк

тури јавних националних свечаности. 

Прво је обављено водоосвећење. а по

том откривање споменика уз песму пе

вачког друштва које је носило име 
Војислава Илића. Отпевана је Илићева 

Молиш.ва, коју је за ту прилику углазбио 

Јосиф Маринковиh.м Свечану беседу је 

одржао Риста Одавић, који је био и члан 

првог Одбора за подизање споменика.69 

На крају су на споменик положени вен

ци. Догађај је помно забележен у онов

ременој штампи.1\Ј Илустративан пример 

новинских извештаја је текст објављен у 

београдском Бранику, који је потом 

прештампан у Бранковом колу: 

"Похвалном заузимљивошћу и пије

тетом према успоменама на Војислава 

Илића остварена је идеја београдских 

госпођица о подизању споменика 

омиљеном песнику, који је знаменита, и, 

у неку руку, усамљена појава у српској 

књижевности. 

" "( )-.1>";-' ;\.'!' ј:Њ . ..t J:l IIO;.lllJ..IЊ<: C/IOMt:/11/K<I ПОК. 

lн..1111~.1.ш) l l,11111). 11.:с1111ку. у Београду, реш110 је 
на својој 11оследњој седници, да откривање спо

меника буде на дан рођења Војислављева , 5. 
априла о. год, пошто би сад, у ово хладно доба, 

било незгодно због свечаности, која јс у програ

му предвиђена. Откривање споменика требало 
је да буде месеца октобра прошле године, али 

због неких непредвиђених сметњи у фабрици, 

где се споменик радио, није се могло извсст11. 

Споменик је готов и у току овог месеца биhе пос
тављен на одреl)еном месту.": Откривање Војис

лављева споменика, Бра11ково коло, год. Х, бр. 4 
(29.јануара/11. фебруара 1904), со!. 127-128. 

Сл. ЈО. Рељеф, детаљ споменика 

Војислава Илиhа, вајар Јован Лешић 
Fig. 10 Rclief, detail from the moпument to 

Vojislav llic, sculptor Jovan Pcsic 

У недељу 4. априла ов. г. свечано је 
откривен споменик на београдском Ка

лемегдану. Учешће готово свих слојева 

грађанства давало је овој простој, ни ма

ло значајној, али тим лепшој свечаности 

м Јосиф Маринковиh се често и радо прихватао 
оваквих послова. За откривање споменика 
Хајдук Вељку у Неготину, настала је његова 

Шecilia руковет. За свечано откривање споме

ника Јосифу Панчиhу, углазбио је стихове Сла

войој Јосифу Па11'111hу, које је саставио Ћира 

Милић, студент филологије на Великој школи. 

Војислав Илић је написао Молитву 28. јула 
1880, а објављена је у Јавору за ту годину: Илић 
В., Сабрана 9ела 1, 194. 

h'I О Ристи Одав11hу: Јовановнћ Стојимировић М., 

Cuлyeilie ciliapoz Беоzра9а 11, Београд 1987, 265-
269. 

711 Србија, бр. 2 (1904), 47; Женски cвeiii (1904), 47, 
106, 191. 
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особити карактер. У 10 1/2 часова пре 
подне маса најразличитијег света беше 

опколила покривени споменик; око са

мог споменика свештеници, књижевни

ци и ближи познаници покојног песника, 

брат Војислављев г. Драг. Ј. Илић, гос

пођа и кћери Војислављеве, и даље маса 

госпођа и господе, новинара, ђака, рад

ника ... 
У 11 часова постројени Одбор гос

пођица дочекао је на уласку у Калемег

дан Њ. В. принцезу Јелену , која се тако 

живо интересује за све културне појаве у 

нас, и допрати је до споменика. После 

службе, коју одслужише свештеници и 

кад је пало платно са споменика, сви су 

били изненађени лепотом бисте Војис

лављеве, коју је вајао наш млади и од

лични уметник г. Пешић, и лепотом це

локупног споменика. Испод бисте, на 

елегантном постаменту од финог каме

на, на једној тучаној плочи са трима жен

ским фигурама , од којих су две у оклопу, 

а трећа чита расклопљену књигу, стоји 

натпис: 'Војиславу. Одбор девојака у 

Београду 1903.' Певачко друштво 

'Војислав' у том тренутку запева Војис

лављеву 'Молитву', ту меку, религиозно

уметничку песму, у композицији Марин

ковић.евој, која је чини још лепшом. Г. 

Риста Одавић, уредник 'Нове Искре' и 

бивши драматург Народног Позоришта, 

под спомеником, уз општу пажњу публи

ке, поче свој говор. Тај говор, који је пу

блици показао коју незапажену страну 

Војислављеве природе и до суза довео 

песникову родбину, начинио је дубок 

утисак, и на завршетку је пропраћен ис

креним поздравом песниковој сени: 

'Слава му! '. 

Председница 'Кола Српских Сеста

ра', ове друге лепе заједнице наших жен
скиња за један још узвишенији и племе-
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нитији цнљ, г-ђа Савка удова дра Јов. Су

ботића, после свршеног говора г. Ода

вића, положила је венац на споменик са 

речима: 'То је спомен-цвеће, узабрана из 

срца Кола Српских Сестара. Спомен има 

чаробну моћ; он нам у машти прошлост 

оживи. Певао си срцу српске омладине и 

зато твоја песма у њој живи. Омладина је 

нада, омладина је бајно пролеће у живо

ту свакога народа. Пролеће цвета и по

навља се непрестано у колу природе, 

што се вечито креће. Светла сени! При

ми целив наше душе, целив пролећу тво

је песме. Јер вечно само оно живи што у 

спомену не умире.' 

Друштво 'Војислав' такође је по

ложило венац на споменик песника, чије 

име носи. 

Док је хор 'Војислав' певао још две 

или три лепе композиције, Њ. В. прин

цеза Јелена веома се љубазно разговара

ла са породицом покојнога Војислава, 

распитујући се много штошта. 

Не можемо а да, на крају, не похва

лимо идеју госпођица у Одбору за споме

ник, а нарочито председницу одбора, г

ђицу Д. Марковићеву, која је била ини

цијатива и која је необичном енергијом 

радила на том послу, исто онако као што 

је иницијативом и похвалним радом г. 

ђице Надежде Петровићеве основано 

'Коло Срп. Сестара', чија је хуманитар

ност веh толике бедне и невољне помо

гла. Осим тога, раду г. Пешића, који је 

произвео опште дивљење, нека је наше 

најдубље поштовање. 

У овом раду наше женске интели

генције на културном пољу у последње 

време и преданости, с којом се ради, ми 

видимо леп знак народне свести и на

јлепшу страну женског срца. "71 

71 Откривање Војислављева споменика, Бранко
во коло, год. Х, бр. 16 (22. аnрил/5. мај 1904), col. 
511-512. 
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Свечано откривање споменика било 
је скромно, у поређењу са сличним мани

фестацијама организованим на Кале

мегдану током претходне деценије. От

кривања споменика Јовану Гаврило

вићу, Ђури Даничићу и Ђури Јакшићу 

била су у правом смислу националне 

свечаности, које се по форми могу упо

ређивати са највећим манифестацијама 

сличног типа, као што су то била свечана 

откривања споменика кнезу Михаилу 

Обреновићу 1882, или Јосифу Панчићу 
1897. Државне институције нису зва
нично присуствовале откривању споме

ника Војиславу Илићу, нити су на њега 

положиле венце. То не значи да су влас

ти игнорисале свечаност, избегавајући 

тиме да завршном чину хероизације пес

ника дају званични карактер. Било је то 

учињено већ раније, приликом песнико
ве свечане сахране. Присуство принцезе 

Јелене, најстарије ћерке краља Петра 

Карађорђевића, показује да су отклоње

ни и могући неспоразуми између Одбора 

за подизање споменика и нове династије, 

због ранијег покровитељства Драге 

Машин. Дозвола Београдске општине 

да се споменик подигне на Калемегдану, 

значила је званично укључивање песни

ка у пантеон великана националне прос

вете. Међутим, тај пантеон није био 

стриктно одређен, нити је чин произ

вођења овог типа националног хероја 
имао наглашене политичко-државне ко

нотације. Споменик Војиславу Илићу, 

као и други на Калемегдану, подигнут је 

иницијативом патриотских грађанских 

удружења. Био је то одраз националне 

72 Споменик је наручио Одбор И риш ких девојака, 
организован при Добротворној Задрузи Срп

киња Иришкиња. Извео га је Јован Пеш11h , а 

свечано је откривен 1912: Бранково коло, бр. 49 

идеје, која је својом ширином и наменом 

превазилазила оквире званичне држав

не идеологије. Хероизација Војислава 

Илића, као националног песника, није 

искључивала државу, али је није ни 

нужно подразумевала. Главну улогу у 

свечаности имале су иницијаторке поди

зања споменика, "београдска женска ин

телигенција", што се истиче и у оновре

меној штампи. Био је то први јавни спо
меник у српској престоници, а изгледа и 

у целом српству, подигнут заузимањем 

једног женског удружења. Деценију кас

није , иницијативом сличног удружења, 

подигнут је у Врднику споменик Милици 

Стојадиновић Српкињи.72 Био је то први 

јавни споменик посвећен једној нацио

налној хероини, која је данас скоро пот

пуно заборављена. У светлости "жен

ског питања", нужно је сагледати и при

суство принцезе Јелене Карађорђевић 

на отварању споменика Војиславу 

Илићу. Она је била једини гост на 

свечаности кога су организаторке 

дочекале на улазу у Калемегдан. У том 

смислу је и њено присуство добило зва

нични карактер. Тиме је нова владајућа 

династија истовремено исказала пошто

вање према песнику, али и према по

духвату београдских госпоЬица. Женски 

тон целокупној маIШфестацији дала је и 

Савка Суботић, председница Кола срп

ских сестара, која је у име овог 

удружења прва положила венац на спо

меник. Она је у време откривања споме

ника пунила седму деценију живота и 

прослављала педесетогодишњицу на

ционалног рада.73 

(1911), col. 799-800; Нова Искра, год. Х, бр. 10 
(1911), 320. 

73 То је забележила и оновремена штампа: Грчиh 
Ј., Савка Дра Јована Суботића, Бранково коло, 

год. Х, бр. 41(1904),1289-1294. 
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Натпис на постољу споменика 

Војиславу Илићу оставио је трајну бе

лешку о удружењу које га је подигло. 

Истовремено, постављање споменика 

на Калемегдан означило је укључивање 

песниковог лика у званични национални 

пантеон. Калемегдан је, као престо

нички парк, био официјелни пантеон на 

отвореном Краљевине Србије, у који су 

смишљено постављани споменици ода

браним националним херојима . Свега 

двадесетак дана по откривању Илићевог 

74 
• Суботиh је остао на српском небу звезда во
диља, која светли потомству и казује rтут, којим 

треба да иде онај, који љуби народ свој. Такву 

необичну појаву у српском народу признаје ево 

данас и краљевина Србија, 9ају!ш у својој йрес

iilон111ш, на месту тиtењену сйо.мену йрвака у 
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споменика, откривен је споменик песни

ку Јовану Суботиhу. Тим поводом, 

Ђорђе Магарашевић, у панегиричком 

тексту објављеном у Бранково.лt колу, 

истиче овај парк као званични пантеон 

Краљевине Србије, посвећен херојима 

националне просвете.74 Оваквим идео
лошком тумачењем Калемегдана 

одређено је и место споменика Војисла

ва Илића у националној пантеонској 

констелацији. 

боју за срйску йpocвeiliy (курзив М.Т.), места и 
споменику Јована Суботиhа, да са оне висине 

погледа на Српство, које је љубио од колевке до 

своје смрти.": Магарашевиh Ђ., Јован Суботић, 

Бранково коло, год. Х, бр. 18 (1904), col. 553. 
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ТНЕ НEROIZAПON OF VOЛSLAV ILIC ТНЕ РОЕТ AND 
ТНЕ CONSТRUCПON OF IПS MONUМENТ АТ КALEМEGDAN 

Miroslav Timotijevic 

Tov.'Зrds the епd ofthe 18th апd the begiппiпg 
of the 19th ceпturies, parallel to the formatioп of 
паtiопа\ awareпess, SerЬia Ьеgап to think about 
erectiпg moпuments to its пational heroes. The first 
ideas did поt materialize, and the coпstructioп of 
moпumeпts to пational heroes Ьеgап оп\у iп the 
mid- l 850s. This coincided with the idea that 
Belgrade, the capita\ of the reпewed Serbiaп state, 
should get the ceпtral паtiопа\ pantheoп. Јп accord 
with the Orthodox traditioп, it was felt that the па
tiопа\ рапthеоп should have the form of а church. 
This was поt implemeпted апd оп\у towards the епd 
ofthe l 9th ceпtury it was decided that the main park 
in Belgrade - Kalemegdaп - should Ье traпsformed 
into an open- air рапthеоп, with ап aveпue of the 
maiп figures ofthe Serbian eпlighteпmeпt. 

The erectioп of moпumeпts to пatioпal heroes 
and t\1eir locatioп at Kalemegdaп did поt соте 
spoпtaпeously. lt was а complex process ofthe pro
ductioп of heroes - the saiпts of the пеw пatioпal 
religion. Belgrade Muпicipa\ity played а sigпificant 
role, as ап ехропепt ofthe official state politics. The 
erectioп of monumeпts to national heroes helpcd 
form the idea that Belgrade was the capital ceпter of 
the new state. The initiators, however, \Vere fre
queпtly differeпt пatioпal associatioпs. They insti
gated the process of \1его production, coпstituted 
Monumeпt Committees, popu\arized the action, 
collected doпatioпs апd puЬ!ished competitioпs. 
Such uпdertakiпgs \vere realized пeither easily, пог 
quickly. Ап example of that is the coпstructioп of 
the moпumeпt to Vojislav Ј. Ilic, the most distiп-

gu ishcd Serbiaп poet from the епd of the 19th ceп
tury. 

The process ofheroizatioп ofthe poet was be
guп at Ње moment of his suddeп death оп Jaпuary 
21, 1894. Оп that occasioп, al\ natioпal пewspapers 
puЫished extensive texts оп him. The poet's frieпds 
orgaпized а solemп fuпera\ atteпded Ьу 6,000 рео
р\е from Belgrade. The Literary- artistic 
Associatioп, а пational society to \vhich the late 
poet also beloпged, iпitiated immediately after
wards the process of his heroizatioп. The 
Committee for the crectioп of his moпumeпt was 
cstaЫished, headed Ьу the distiпguished poet Јоvап 
Jovaпovic Zmaj. The Committee's chieftask was to 
puЫish the collected works ofVojis\av Ilic, to erect 
his moпumeпt апd also to puЫish а 

Commemorative edition in his honor. However, the 
Literary-artistic Associatioп sооп dissolved and 
only опс of the earmarked tasks was accomplished 
- the puЫicatioп oftl1e Commemorative editioп. 

The пеw iпitiative was came from the youпg 
members of the SerЬian Sorority Associatioп. ln 
early 1901 they coпstituted а Board of the Damsels 
of Belgrade for the erectioп of monument to 
Vojislav Ј. Ilic. The members ofthe Board gathered 
ne\v funds and aпnounced the competitioп. They 
also decided to eпtrust the moпumeпt to а fairly uп
known sculptor Jovan Pesic. The festive openiпg of 
the moпumeпt was оп April 4, 1904. It was the final 
act of the heroizatioп of Voj is\av Ј. /lic that intro
duced the poet iпto the official паtiопа\ рапthеоп. 
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