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Го ран Мак си мо вић (Ниш)

Три занемарена пјесника
српског романтизма
(Васа Живковић, Јован Илић,
Стеван Владислав Каћански)

 Кључне речи:
поезија, поетика, српски 
романтизам, књижевна 
рецепција, заборављени 
писци српског 19. вијека.

У огледу је указано на животни пут, 
књижевно дјело, поетичке идеје и значај 
тројице заборављених пјесника српског 
романтизма: Васе Живковића (1819–1891), 
Јована Илића (1824–1901) и Стевана 
Владислава Каћанског (1829–1890). Посебна 
пажња усмјерена је на приказивање 
критичке рецепције њиховог дјела међу 
савременицима, на велики углед и значај 
који су имали на пјесничке и поетске 
токове српског романтичарског пјесништва 
средином и у другој половини 19. вијека, те 
на феномен готово потпуног књижевног 
заборава који је услиједио након њихове 
смрти.

1. Ни је ни ма ло јед но став но ра зу мје-
ти суд би ну број них срп ских пи са ца 

19. ви је ка, ко ји су у сво ме вре ме ну би ли 
углед ни и ути цај ни, дје ла су им пу бли-
ко ва на у ве ли ким ти ра жи ма, до би ја ли 
су ва жне књи жев не на гра де и отво ре не 
кри тич ке по хва ле, би ли су пред вод ни ци 
у по е тич ким и дру гим умјет нич ким иде-
ја ма, а за тим су убр зо иза смр ти па да ли у 
ти хи и нај че шће пот пу ни за бо рав, та ко да 

њи хо ви по том ци да нас го то во ни шта не 
зна ју о њи ма и њи хо вом дје лу, а још ма ње 
о зна ча ју ко ји су не ка да има ли. Иза све га 
то га мо гу да се на ла зе нај ма ње три ва ља-
на раз ло га. Пр ви је за сно ван на не сум-
њи вим сла бо сти ма њи хо вог књи жев ног 
дје ла, ко је са вре ме ни ци ни су уоча ва ли, 
ко је мо жда ни су хтје ли да уоче због лич-
ног угле да и ин сти ту ци о нал ног ути ца ја 
пи са ца у сво ме вре ме ну и сво јој сре ди ни 
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или су то по ми ња ли са мо уз гред но и пот-
пу но не за па же но у од но су на че сто неод-
мје ре не и гро мо гла сне по хва ле. Дру ги 
раз лог је за сно ван на не сум њи вим ми је-
на ма књи жев ног уку са и но вом „хо ри-
зон ту оче ки ва ња“ ка сни јих ге не ра ци ја 
чи та ла ца, та ко да њи хо во дје ло ни је ви ше 
би ло ак ту ел но, бли ско и за ни мљи во но вој 
пу бли ци.1 Тре ћи раз лог по чи ва у на шем 
по сло вич ном не ма ру пре ма ис тра жи ва њу 
и очу ва њу умјет нич ке, кул тур не и књи-
жев не ба шти не, у од су ству ор га ни зо ва-
не на уч не и кул тур не по ли ти ке, али и 
свје сном по ти ра њу ври јед но сти из про-
шло сти и на мјер ном ми ни ми зи ра њу или 
обез вре ђи ва њу на ци о нал ног иден ти та, 
ка ко у го ди на ма со ци ја ли стич ког брат-
ства и је дин ства у дру гој по ло ви ни 20. 
ви је ка, та ко и у ква зи мон ди ја ли стич ким 
стра те ги ја ма раз ли чи тих са мо зва них кул-
тур но-про па ганд них кру жо ка на по чет ку 
но вог ми ле ни ју ма.2

Има ју ћи у ви ду све те окол но сти, наш 
циљ се огле да у то ме да тра га мо за оним 
књи жев ним дје ли ма и пи сци ма чи је ври-
јед но сти ипак по сто је ма кар и у фраг-
мен ти ма, јер књи жев ну сли ку и по е тич ке 
осо би не јед не епо хе не чи не са мо кла си ци 
и школ ски пи сци, већ и они ауто ри ко ји 
су и као са вре ме ни ци би ли или су то ком 
ка сни је ре цеп ци је оти шли у њи хо ву сје ну. 
Као до при нос по нов ном освје тља ва њу и 
као по зив на по нов но пу бли ко ва ње, чи-
та ње и вред но ва ње за бо ра вље них срп-
ских пи са ца 19. ви је ка, из дво ји ли смо 

тро ји цу не ка да зна чај них, а да нас за бо-
ра вље них пје сни ка срп ског ро ман ти-
зма: Ва су Жив ко ви ћа (1819–1891), Јо ва на 
Или ћа (1824–1901) и Сте ва на Вла ди сла ва 
Ка ћан ског (1829–1890).

1.1. Ва са Жив ко вић је ин те лек ту ал но и 
пје снич ки ста сао у че тр де се тим го ди на ма 
19. ви је ка, за ко је се че сто и с пра вом твр-
ди ло да пред ста вља ју „мо жда нај ра спе ва-
ни је вре ме на ше ли те ра ту ре“.3 У скла ду 
са сво јим пје снич ким до бом по е тич ки 
се раз ви јао у стил ском син кре ти зму од 
кла си ци зма и сен ти мен та ли зма пре ма ро-
ман ти зму, под сна жним ути ца јем срп ске 
фол клор не тра ди ци је и ње мач ке ро ман-
ти ке.4 Ро ђен је у Пан че ву 31. ја ну а ра 1819. 
го ди не у углед ној све ште нич кој по ро ди ци 
од оца Те о до ра и мај ке Со фи је Ђор ђе вић 
из Уз ди на, а кр штен је под име ном Ва си-
ли је. Основ ну шко лу и два раз ре да гим-
на зи је за вр шио је у род ном гра ду, ста ри је 
раз ре де гим на зи је у Срем. Кар лов ци ма, 
да би 1836. го ди не на ста вио шко ло ва ње 
у се ге дин ском Ли це ју. Ту је у де вет на е-
стој го ди ни на пи сао пр ву пје сму „Епи-
грам Го спо ди ну др Јо ва ну Сте ји ћу“ и пр ву 
при чу „Ве ли ко ду шни ди вљак“. У је сен 
1838. упи сао је пр ву го ди ну прав них сту-
ди ја у Пе шти, а од 1839. до 1841. сту ди рао 
је у По жу ну (Бра ти сла ви), гдје је зна чај но 
дје ло вао у ра ду Срп ске чи та о ни це ко ју 
су у ово ме гра ду по ди гли срп ски ђа ци 
и сту ден ти. У По жу ну је чи тао Ге теа и 
Ши ле ра, а пре вео је и Ле син го ву дра му 
Еми ли ја Га ло ти.5 По за вр шет ку сту ди ја 

1) Ви дје ти о то ме: Ханс Ро берт Ја ус, Есте ти ка ре цеп ци је, пре ве ла Дрин ка Гој ко вић, 
Но лит, Бе о град, 1978.

2) Ви дје ти о то ме: Зо ран Авра мо вић, Ро до мр сци (о јед ном де лу срп ских по ли ти ча ра и 
ин те лек ту а ла ца од 1990. до 2009), Кул ту ра по ли са – Гра фо мар ке тинг, Но ви Сад, 2009.

3) Бо ри слав Ми хај ло вић, „Ва са Жив ко вић (1819–1891)“, Књи жев ни раз го во ри, Бе о град, 1971, 
стр. 67–80.

4) Јо ван Скер лић, „Ва са Жив ко вић“, Пи сци и књи ге, књ. 1, Бе о град, 1964, стр. 309–317.
5) Ми хо вил То мандл, „Не ко ли ко по да та ка за би о гра фи ју Ва се Жив ко ви ћа“, Збор ник 

Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, књ. Х I , Но ви Сад, 1963, стр. 214–218.
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вра тио се у Пан че во, а од мах од је се ни 
1841. у Вр шцу се упи су је на Срп ско-ру-
мун ско кле ри кал но учи ли ште, ка ко би 
на ста вио по ро дич ну све ште нич ку тра-
ди ци ју. Вр шач ку бо го сло ви ју за вр ша ва 
1844. го ди не, а по сли је оче ве смр ти (1845), 
на из ри чи ту мол бу та мо шњег на ро да вла-
ди ка те ми швар ски Пан те леј мон Жив ко-
вић по ста вио га је за па ро ха у Пан че ву. 
По же љи вла ди ке Пан те леј мо на оже нио 
се ње го вом се стри чи ном Аном Хра ни-
слав (вјен ча ње је оба вље но у Те ми шва ру 
11. ок то бра 1845), а у де се то го ди шњем 
бра ку су до би ли дво је дје це: си на То до ра 
и кћер ку Со фи ју. Ана је умр ла од ту бер ку-
ло зе 1855. го ди не. На мје сту пан че вач ког 
па ро ха остао је до кра ја жи во та, да ју ћи 
зна ча јан удјел у по ли тич ком, кул тур ном, 
про све ти тељ ском и књи жев ном жи во ту 
Ср ба у Ба на ту.6 Имао је ве ли ку уло гу у 
успје шном ра ду пан че вач ког Пе вач ког 
дру штва, ко је је би ло осно ва но још 1837. 
го ди не, уче ство вао је у осни ва њу По зо-
ри шног дру штва у том гра ду ко је је пр ву 
пред ста ву из ве ло по чет ком 1844. го ди не 
и слич но.7 Про све ти тељ ску ми си ју нај-
пот пу ни је је ис пу нио као вје ро у чи тељ и 
про фе сор срп ског је зи ка у Ви шој ре ал ци 
пан че вач кој, гдје је пре да вао од је се ни 
1863. до ље та 1874, а ме ђу ње го вим уче-
ни ци ма би ли су и Ми хај ло Пу пин, Урош 
Пре дић, Јо ван Си ме о но вић Чо кић. О то ме 
је ли је по свје до че ње оста вио Ми ха и ло 
Пу пин у књи зи успо ме на Са па шња ка 

до на у че ња ка, на гла ша ва ју ћи да му је био 
„са вет ник, при ја тељ и за штит ник“, те да 
га је „увео у свет књи ге и упу тио да чи та 
Ње го ша“.8 За хва љу ју ћи Жив ко ви ће вим 
пре по ру ка ма Пу пин је по сли је за вр ше ног 
пе тог раз ре да гим на зи је оти шао у Праг 
на да ље шко ло ва ње, чи ме је уве ли ко био 
омо гу ћен ње гов да љи на уч ни пут и раз-
вој. Као из ра зи ти бо рац за на ци о нал на 
пра ва Ср ба у Угар ској од 1864. го ди не у 
ви ше на вра та је био би ран за по сла ни ка 
у На род но-цр кве ном са бо ру у Срем. Кар-
лов ци ма.9

На пи сао је ве ли ки број при год них 
пје са ма, за тим сти хо ва са на ци о нал ном 
и ро до љу би вом те ма ти ком, те љу бав них 
сти хо ва по све ће них сво јој ве ли кој и нео-
ства ре ној љу ба ви пре ма мла дој удо ви ци 
Лен ки (Је ле ни Ма тић), у ко ју се био за-
љу био по сли је же ни не смр ти. Због на-
гла ше не ли рич но сти и му зи кал но сти 
по је ди не пје сме су му ком по но ва не („Ти 
пла виш, зо ро злат на“; „Ра дуј се, мла да 
не во“; „Ра до иде Ср бин у вој ни ке“; „Орао 
клик ће са ви си не“). Тек иза смр ти об ја-
вље на је у Бе о гра ду, у ре дак ци ји Ми ла на 
Ћур чи на, је ди на ње го ва пје снич ка књи га 
Пе сме (1907). На кон то га об ја вље но је у 
Бе гра ду 1990. го ди не још јед но и то по-
пра вље но и до пу ње но из да ње ове књи ге 
са увод ном сту ди јом Ду шка М. Ко ва че-
ви ћа.10 Умро је 25. ју ла 1891. го ди не у Пан-
че ву „по што ван од сви ју и угле дан, као 
ма ло ко ји Ср бин на са мрт ном ча су“.11

6) Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, „Ва си ли је Жив ко вић – Пан че вач ки про та, пе сник“, До да так 
По ме ни ку од 1888, Бе о град, 1901, стр. 41–47.

7) Ми лош Цр њан ски, „О сто го ди шњи ци Ва се Жив ко ви ћа“, у књи зи: Есе ји, Бе о град, 1983, 
стр. 24–28.

8) Ми ха и ло Пу пин, Са па шња ка до на у че ња ка, Бе о град–Но ви Сад, 1979, стр. 45.
9) То дор Сте фа но вић Ви лов ски, „Ва са Жив ко вић – Си лу е те из про шло сти“, пред го вор у: 

Ва са Жив ко вић, Пе сме, при ре дио Ми лан Ћур чин, Бе о град, 1907, стр. Х L I Х –L .
10) Ду шко М. Ко ва че вић, „Ва са Жив ко вић, жи вот, рад и пе сни штво“, Бе о град, 1990, стр. 3–67.
11) Ми лан Ћур чин, „Ва са Жив ко вић, би о граф ска сли ка“, пред го вор у: Ва са Жив ко вић, 

Пе сме, при ре дио Ми лан Ћур чин, Бе о град, 1907, стр. I I I –Х Х Х I ;
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У љу бав ној ли ри ци осје ћа ња су му 
од мје ре на, али и до вољ но бо га та и ра-
зно ли ка у скла ду са та да шњим ро ман-
ти чар ским до жи вља јем сви је та. У ра ним 
сти хо ви ма ви ше пје ва о има ги нар ној не го 
кон крет ној дра гој, та ко да су осје ћа ња у 
дру гом пла ну, а до ми ни ра ју ре флек си је о 
сми слу жи во та без љу ба ви, о смр ти и ко-
смич кој суд би ни чо вје ка.12 На ро чи то је у 
том сми слу ре пре зен та тив на пје сма „Љу-
бо пе вац“ (по зна ти ја по пр вом сти ху „Ти 
пла виш, зо ро злат на“), ко ја је ис пје ва на 
1839. го ди не, а из у зет на је по то ме што у 
њој „на ла зи мо пр ви пут у срп ској по е зи ји 
и но ва ли сов ску че жњу за смр ћу“,13 те до-
жи вљај смр ти као ти хог сна у ко јем про-
на ла зи мо уто чи ште од ту роб ног жи во та, 
о че му ће иза то га ма ги страл но пје ва ти 
Јо ван Сте ри ја По по вић. У ка сни јим сти-
хо ви ма, ко ји свје до че о сна жној љу ба ви 
пре ма Лен ки, осје ћа ња су кон кре ти зо-
ва на и стра сна, али при је све га искре на 
и пле ме ни та („У но ћи“, „Мо ји ја ди“, „О 
пр сте ну“, „Мо ја на де жда“, „Опро штај“). 
У ро до љу би вим сти хо ви ма до ми ни ра ју 
те ме Ко со ва, срп ских уста на ка и ра то ва 
гра ни ча ра за на ци о нал на пра ва и сло-
бо ду у Угар ској, са ег зал ти ра ним ро ман-
ти чар ским сла вље њем кул та Оби ли ћа 
(„Гроб Оби ли ћа“, „Ко со во“), ево ка ци јом 
Ка ра ђор ђе ве суд би не („Из ди шу ћи Ка ра-
ђор ђе“, „Цр ни Ђор ђе“, „Плач Ка ра ђор ђа“), 
те бу ђе њем пре чан ских Ср ба на бор бу за 
сло бо ду („Ра до иде Ср бин у вој ни ке“, „Дат 
ће Бог!“, „Од зив на пе сму Устај, устај, 
Ср би не!“, „Ми ле ти ће ва пе сма“). У при год-
ним сти хо ви ма до ми ни ра ју број не оде и 

пје сме за хвал но сти зна чај ним са вре ме-
ни ци ма (С. М. Са рај ли ја, Је фрем Обре но-
вић, Јо сиф Ра ја чић, Ми лош Све тић, Са ва 
Те ке ли ја, цар Франц Фер ди нанд), али и 
по ле мич ки то но ви, ка кав про на ла зи мо у 

„Епи гра му го спо ди ну др Јо ва ну Сте ји ћу“, 
у ко јем је стао у од бра ну Па вла Ста ма-
то ви ћа по во дом јед не оштре Сте ји ће ве 
кри ти ке.

1.2. Јо ван Илић је у мла до сти био 
сло ве но фил по иде ја ма, при ја тељ Си ме 
Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је и по бра тим 
Бран ка Ра ди че ви ћа, а ка сни је по ли ти чар, 
по пу лар ни пје сник и ро до на чел ник нај у-
глед ни је књи жев не по ро ди це у Ср ба.14 У 
на шем вре ме ну углав ном је за бо ра вљен 
и по ми њан уз гред но као отац ма ги страл-
ног пје сни ка Во ји сла ва Или ћа. Ро ђен је 
у Ре сни ку код Бе о гра да 28. ав гу ста 1824. 
го ди не, у за на тлиј ској по ро ди ци од оца 
Ни ко ле Про ки ћа из Ни ша и мај ке Ста не 
Ста но је вић из Ре сни ка. На кон оче ве 
смр ти 1826. го ди не мај ка му се два пу та 
пре у да ва ла, та ко да је по очу ху Или ји у 
дру гом раз ре ду основ не шко ле про ми-
је нио пре зи ме у Илић. На кон за вр ше не 
основ не шко ле гим на зи ју је учио у Кра гу-
јев цу (1837–1842), а за тим је слу шао фи ло-
зо фи ју на Ли це ју у Бе о гра ду (1842–1844). 
Као ли це јац нај при је је ка жња ван због 
вјер ског сло бо до у мља и ли бе рал них по-
ли тич ких иде ја, а за тим је ис тје ран по 
за вр шет ку тре ћег се ме стра (у фе бру а ру 
1844) због то га што је при сту пио ли бе-
рал ној гру пи при ста ли ца ди на сти је Обре-
но вић и узео уче шће у за вје ри Цвет ка 
Ра јо ви ћа. У апри лу 1844. от пу то вао је у 

12) Јо ван Скер лић, Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти, при ре дио Јо ван Пеј чић, Бе о град, 
1997, стр. 281–282.

13) Ми лан Ка ша нин, „Сте ван Ка ђан ски – Жи вот и рад“, пред го вор у књи зи: Сте ван 
Ка ћански, Це ло куп на де ла, На род на про све та, Бе о град, [б.г.], с. X V I I I –X X X I X

14) Милорад Павић, Војислав Илић његово време и дело, Хроника једне песничке породице, 
Београд, 2005, стр. 10–13. и 157–162.
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Пе шту, Ми школц и Ко ши це, да би у ма ју 
сти гао и Пра шо ву, гдје је учио ње мач ки, 
фран цу ски и че шки је зик, те као ван ред ни 
слу ша лац пра тио пре да ва ња Па вла Ша-
фа ри ка из сло вен ске фи ло ло ги је. Кад је 
до био др жав ну сти пен ди ју 1845. го ди не, 
ав гу ста је оти шао у По жун, а од ок то бра је 
сту ди рао фи ло зо фи ју у Бе чу, гдје је остао 
све до ма ја 1847, ка да је из гу био сти пен-
ди ју и био при мо ран да се вра ти у Бе о-
град. За по слио се као прак ти кант у Др-
жав ном са ве ту, а 1848. го ди не на ла зио се 
у ре до ви ма Кни ћа ни но вих до бро во ља ца 
у бор ба ма про тив Ма ђа ра у Вој во ди ни. 
Иза то га је ра дио као пи сар Др жав ног 
са ве та, те као ко рек тор Срп ских но ви на. 
Оже нио се Сми ља ном Ни ко лић 1849. го-
ди не са ко јом је из ро дио сед мо ро дје це, 
че ти ри си на и три кће ри. Од 1849. био је 
про фе сор исто ри је у Не го ти ну, од 1856. у 
Шап цу и од 1858. Бе о гра ду. На Све то ан-
дреј ској скуп шти ни 1858. био је иза бран 
за се кре та ра и зна чај но је до при нио по-
врат ку Обре но ви ћа на власт. Иза то га био 
је члан Ве ли ког су да, а за тим ми ни стар 
прав де (1869–1871) и др жав ни са вет ник 
(1873–1882). По што је пао у не ми лост ди-
на сти је Обре но ви ћа, по сљед ње де це ни је 
жи во та про вео је као пен зи о нер по ву че но 
и скром но, а ње го ва ку ћа на Па ли лу ли 
пред ста вља ла је пра ви ма ли књи жев ни 
са лон у ко јем су се оку пља ли нај знат ни ји 
срп ски пи сци то га вре ме на, те у ко јем су 
ста са ла че тво ри ца ње го вих си но ва, ка-
сни јих срп ских књи жев ни ка: Ми лу тин, 
Дра гу тин, Во ји слав и Жар ко. Умро је у 
Бе о гра ду 25. мар та 1901. го ди не.

Пи са ње по е зи је за по чи ње под ути-
ца јем псе у до кла си ци ста, али је убр зо 

при хва тио Ву ко ву књи жев ну ре фор му и 
окре нуо се на род ном ства ра ла штву као 
узо ру. Пр ву пје сму „Опре де ље ње чо ве ка у 
чув стве ном све ту“ об ја вио је у По ду нав ки 
(1843), а за тим је број не члан ке, про зу и 
пје сме пу бли ко вао у го то во свим зна чај-
ним ча со пи си ма 19. ви је ка: од Шу ма дин ке 
(1856–57), Сед ми це (1857–58) и Да ни це 
(1860–63), до Отаџ би не (1875, 1880–81), 
Бо сан ске ви ле (1889) и Срп ског пре гле да 
(1895). Нај ви ше се до ка зао као пје сник 
ро до љу би вих, љу бав них, ре флек сив них, 
ди дак тич них, ре ли ги о зних и ху мо ри-
стич ких сти хо ва. На ро чи то су зна чај ни 
љу бав ни со не ти Ох! (ис пје ва ни 1849. го-
ди не ка сни јој су пру зи Сми ља ни), у ко-
ји ма је успје шно об је ди нио пје ва ње по 
узо ру на на род ну ли ри ку са стро гом пје-
снич ком фор мом со не та.15 Из ме ђу ви ше 
об ја вље них књи га из два ја мо збир ке пје-
са ма: Пе сме (1854), Пе сме (1858), иди лич ни 
спјев Па сти ри (1868), те књи гу пје са ма у 
ду ху ори јен тал не ли ри ке Да хи ре (1891). У 
ре дов ном ко лу С К З  об ја вље на му је књи га 
иза бра не по е зи је Пе сме (1894). У Бран ко-
вом ко лу (1896) об ја вио је сје ћа ња о С. М. 
Са рај ли ји, Б. Ра ди че ви ћу и С. Ми ле ти ћу, 
са ко ји ма је дру го вао у сту дент ским да-
ни ма. По ле ми сао је са Ђ. Да ни чи ћем у 
књи зи Од го вор Ђу ри Да ни чи ћу на по ку ду 
мо је пи сме ни це (1861), по во дом гра ма ти ке 
Срп ска пи сме ни ца (1860).16 У ру ко пи су 
му је оста ла збир ка Сли је пац. У Да ни ци 
је 1860. го ди не об ја вио пет при ча из бе-
о град ског жи во та („Јер ко Стр мо гла вац, 

„Да ви раш“, „Мо крић“, „Го спо дин Квр гић“, 
„Ста ри на Ту цак“), у ко ји ма је ху мо ри стич-
ко-са ти рич ким сред стви ма, а при је све га 
вје штом упо тре бом иро нич ног го во ра, 

15) Славко Леовац, „Портрети из старије српске књижевности (Јован Илић)“, Савременик, 
12, Београд, 1971, стр. 457–461.

16) Јован Скерлић, „Јован Илић“, Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти, Београд, 1914, стр. 
292–294.
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об ли ко вао не са мо нео бич не пре сто нич ке 
ка рак те ре чи нов ни ка, по ли ти ка на та, спи-
са те ља, тр го ва ца, не го и ат мос фе ру па ла-
нач ких стра сти и се бич но сти о ко ји ма ће 
не што ка сни је са успје хом пи са ти Ми ло-
ван Гли шић, Све то лик Ран ко вић, Бра ни-
слав Ну шић и Ра до је До ма но вић. Из да ње 
Це ло куп них де ла Јо ва на Или ћа об ја вље но 
је 1929. го ди не у из да њу На род не про-
све те у Бе о гра ду (при ре дио и на пи сао 
пред го вор Ја ша М. Про да но вић).17 На кон 
то га ни је би ло ни јед ног по себ ног из да ња 
Или ће вих књи га.

Ма ло је срп ских пје сни ка ро ман ти-
зма ко ји су са то ли ко вје шти не усво ји ли 
пје ва ње по узо ру на на род ну ли ри ку.18 То 
се на ро чи то огле да у ме три ци и рит му, 
у лек си ци, у стил ским фи гу ра ма (по ре-
ђе ња, ме та фо ре, ме то ни ми је, па чак и 
јед на сла вен ска ан ти те за у пје сми „Сва-
то ви“), али још ви ше у мо ти ви ма и те-
ма ти ци (из два ја мо пје сму „Меј ри ма 
дје вој ка и Дра ги ша сер дар“, ко ја пред-
ста вља пре ра ду на род не ба ла де „Смрт 
Оме ра и Ме ри ме“). По треб но је ука за ти 
и на пје сни ков из бор до ми нант них исто-
риј ских те ма, то по ни ма и лич но сти, од 
све тог Са ве до Сте ва на Син ђе ли ћа, кад 
је ри јеч о на ци о нал ном кру гу („Све ти 
Са ва“, „Бој на Су тје сци“, „Син ђе лић“), те 
од че шког ју на ка Ја на Жи шке до На по ле-
о но вог вој нич ког сло ма у Мо скви, кад је 
ри јеч о стран ци ма („Жи шка“, „Мо сква“, 

„Истам бул“). Ме ђу ро до љу би вим пје сма ма 
до ми ни ра, са свим у ду ху на ци о нал ног 
и пан сла ви стич ког за но са че тр де се тих 
го ди на, ег зал ти ра но сла вље ње срп ства и 
сло вен ства („Ми ло пјев Ср би ји“, „У сла ву 

пле ме ни тих ро до љу ба срп ских“, „По здрав 
бра ћи сла вјан ској“, „Ју нак срп ски“, „Со ко 
цр но гор ски“), док је у ре флек сив ним 
пје сма ма у сре ди шту па жње чо вје ко ва 
суд би на на зе мљи и сла вље ње бо жан ске 
тво рач ке све мо ћи („Мо ли тва“, „Је ди ном“, 

„О не бе сна“).19

1.3. Сте ван Вла ди слав Ка ћан ски је 
остао упам ћен по искре ном и ег зал ти-
ра ном сла вље њу сло бо де и Срп ства, а по-
је ди не ње го ве ро до љу би ве пје сме ду го су 
би ле ве о ма по пу лар не („Ноћ ни ца“, „На 
Ср бо бра ну“, „Гра хов Лаз“, „Где је Срп ска 
Вој во ди на“, „Хеј, тру ба чу с бој не Дри не“, 

„Са Ава ле ор’о клик ће“). Ро ђен је у Ср бо-
бра ну 5. ја ну а ра 1829. го ди не у по ро ди ци 
Вла ди сла вље ви ћа, ко ја је тек по пре се-
ље њу из Ка ћа у Ср бо бран кра јем 18. или 
по чет ком 19. ви је ка до би ла пре зи ме Ка-
ћан ски. За успо ме ну на из вор но по ро-
дич но пре зи ме, ко је је пре ма усме ном 
пре да њу би ло хер це го вач ког по ри је кла, 
Ка ћан ски је као пје сник че сто пот пи си-
вао и дру го име Вла ди слав. Ра но је остао 
без мај ке Ју ли ја не (рођ. Во ји но вић), а 
по што му се отац Три фун же нио на кон 
то га ви ше пу та, од ра стао је и шко ло вао 
се уз по моћ углед ног дје да Га ври ла Ка-
ћан ског (1787–1847), ко ји је био сто чар-
ски тр го вац. По ред то га, бу ду ћи пје сник 
је имао и углед ног стри ца, Си ме у на (у 
ка лу ђер ству Сер ги ја) Ка ћан ског, ко ји је 
био епи скоп гор њо кар ло вач ки и ак ти-
ван уче сник гла со ви тог Мај ског са бо ра 
1848. го ди не. Срп ску основ ну шко лу за-
вр шио је у Ср бо бра ну (1840), гим на зи ју 
у Срем ским Кар лов ци ма (1840–45), Се ге-
ди ну (1846–47) и Је гри (1847–48). Прав не 

17) Јаша М. Продановић, „Јован Илић, живот и рад“, предговор у: Јован Илић, Целокупна 
дела, Бг, [б.г.], стр. Х Х I I I –X X X V I I I .

18) Љубомир Недић, „Јован Илић“, Из новије српске лирике, Београд, 1893, стр. 163–195. 

19) Горан Максимовић, „Јован Илић (Ресник, 1824 – Београд, 1901)“, Фељтон: Заборављени 
писци, Бестселер, год. I I I , број 65, Београд, 5. септембар 2008, стр. 4.
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сту ди је за по чео је у Је гри, а за вр шио у 
За гре бу (1850). Био је ак тив ни уче сник 
срп ског по кре та у Вој во ди ни 1848–49. го-
ди не, и то и као пје сник, и као пу бли ци ста, 
и као бо рац у окр ша ји ма код Те ме ри на и 
Ср бо бра на. На кон бит ке код Те ме ри на 
ис пје вао је пје сму „Ноћ ни ца“, ко ја се као 
па три от ска буд ни ца већ на бо ји шту чи-
та ла са оду ше вље њем и ко ја му је до ни је ла 
по пу лар ност. У то ку 1848. го ди не ишао је у 
За греб у ди пло мат ској ми си ји оба вје шта-
ва ња о на род ном по кре ту и по зи ва ња на 
по бу ну гра ни чар ских ба та љо на, а 1849. 
го ди не је ишао са де ле га ци јом гра ђа на на 
ауди јен ци ју код ца ра у Бе чу да га упо зна 
са на род ним мол ба ма.

По сли је сту ди ја жи вио је углав ном у 
Ср бо бра ну (1850–57), а из вје сно ври је ме 
и у Но вом Са ду (1856). У то ку 1855. го ди не 
оже нио се мла дом удо ви цом са тро је жен-
ске дје це Мил ком Ар ги ро вић из Оси је ка. 
По ред то га што се о тој дје ци очин ски 
ста рао, у бра ку су до би ли и си на Вла ди-
сла ва (1856–1938), ка сни јег књи жев ни ка и 
уред ни ка ли ста Са вре ме ник (1895). Од 1857. 
го ди не жи вио је у Ср би ји као про фе сор и 
на ци о нал но-по ли тич ки рад ник. Нај при је 
је ра дио у Бе о гра ду као кон трак ту ал ни 
про фе сор гим на зи је (1857–59) и ни же са-
ва мал ске гим на зи је (1859–61). Ок то бра 
1861. го ди не мо рао је на пу сти ти др жав ну 
слу жбу ра ди уче шћа у Хер це го вач ком 
устан ку, али је при ли ком до ла ска у Трст 
са знао да је уста нак угу шен. При ли ком 
тур ског бо бар до ва ња Бе о гра да 1862. го-
ди не ор га ни зо вао је до бро во љач ку че ту 
под на зи вом При зрен ска ле ги ја. Исте го-
ди не до био је срп ско др жа вљан ство. Уре-
ђи вао је лист Срп ска на род ност (1862–63). 
На кон то га је био про фе сор гим на зи је 

у Кра гу јев цу (1864–70), гдје је осно вао 
омла дин ско дру штво Шу ма ди ја (1866). 
Од 1870. го ди не је из но ва у Бе о гра ду, и 
то као про фе сор дру ге па ли лул ске по лу-
гим на зи је (1870–72), пр ве бе о град ске гим-
на зи је (1872–81) и тре ће ни же гим на зи је 
(1881–88). У ме ђу вре ме ну је 1871. го ди не 
бо ра вио у Цр ној Го ри, гдје је од кња за 
Ни ко ле до био сре бр ни ја та ган. По том је 
уре ђи вао лист Бра ник (1873–75), а узео је 
и ве о ма зна чај но уче шће као ма јор у Срп-
ско-тур ским ра то ви ма (1875–77), у бо је-
ви ма на Ба би ној гла ви и у Бе лој Па лан ци. 
По сли је ра та крат ко је био 1878. го ди не 
члан при вре ме не упра ве у Ле сков цу. Био 
је осни вач и пр ви пред сед ник Дру штва за 
умет ност (1883). Био је је дан од осни ва ча 
Срп ске кра љев ске ака де ми је 1886. го ди не, 
ко ја је про ис те кла из до та да шњег Срп ског 
уче ног дру штва (1864), а оно из Дру штва 
срп ске сло ве сно сти (1842). По кре нуо је и 
уре ђи вао лист Ве ли ка Ср би ја (1888–90), 
у ко јем се од пр вог бро ја бо рио про тив 
по ли ти ке збли жа ва ња са Аустри јом, та ко 
да је од мах пен зи о ни сан у мар ту 1888. го-
ди не. Убр зо иза то га, због члан ка у ко јем 
је исми ја вао тај ну кон вен ци ју Ср би је и 
Аустри је, осу ђен је био сре ди ном 1888. 
на го ди ну да на за тво ра. У По жа ре вач-
ком за тво ру од ле жао је шест мје се ци, а 
за тим је по ми ло ван оп штим кра ље вим 
ука зом, о че му је на пи сао пје сму „Кра-
љев ска реч“. Умро је у Бе о гра ду 16. ма ја 
1890. го ди не.20

Пр ву пје сму „Ус клик мла до га Ср би на 
у гим на зи ји Кар ло вач кој“ об ја вио је у По-
ду нав ки (1846). Пје сме, пу бли ци сти ку и 
пре во де, по ред ли сто ва ко је је сам уре-
ђи вао, об ја вљи вао је и у број ним дру гим 
ча со пи си ма (По ду нав ка, Срб ске но ви не, 

20) Андра Гавриловић, Знаменити Срби 19. века, књ. I I , Загреб, 1903, стр. 79–81.
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Сед ми ца, Те ми швар ски ка лен дар, На род не 
но ви не, Да ни ца, Ви ла, Ја вор, Ле то пис Ма-
ти це срп ске, Цр ногор ка, Отаџ би на, Срп че 
и сл.).21 За жи во та је об ја вио са мо јед ну 
збир ку Са ку пље не пе сме (1879), у ко ју је 
увр ште на све га јед на тре ћи на сти хо ва, 
док су пре о ста ли би ли ра су ти по ча со пи-
си ма, ка лен да ри ма и ли сто ви ма. По сли је 
смр ти пје сни ков син Сте ван об ја вио је 
збир ку Од Бал ка на до Адри је (Бг, 1913), у 
ко ју је увр стио не ко ли ко пје са ма из ру ко-
пи са и пре штам пао је дан дио Са ку пље них 
пе са ма. На кон то га су об ја вље на Це ло-
куп на де ла Сте ва на Ка ћан ског (На род на 
про све та, Бе о град, 1928), у ре дак ци ји Ми-
ла на Ка ша ни на.22 Ка сни ја из да ња би ла 
су ри јет ка, али је за сту пљен у по је ди ним 
ан то ло ги ја ма и збор ни ци ма срп ског ро до-
љу би вог и љу бав ног пје сни штва (Р. Пе рић, 
Д. То мић, П. Зу бац, Г. Мак си мо вић).

Био је ти пи чан ро ман ти чар ски пје-
сник, ко ји је, по ред ви ше при год них пје-
са ма по сла ни ца (Ј. Ј. Зма ју, Ђ. Јак ши ћу, 
Срп ској омла ди ни), углав ном пи сао љу-
бав не и ро до љу би ве сти хо ве.23 У љу бав-
ним пје сма ма („Мој свет“, „Да си ма ње 
ле па“, „Збо гом“ и сл.), пре о вла ђу је без-
бри жност, ла ко ћа и не спу та ност осје ћа ња, 
те увје ре ње да се емо ци је из но ва ра ђа ју, а 
да се иза јед не ја вља дру га још сна жни ја 
и нео бич ни ја љу бав. У ро до љу би вим 
пје сма ма гло ри фи ку је иде ју ује ди ње ног 
Срп ства и не пре ста не бор бе за сло бо ду. 
Пје вао је под јед на ко о род ној Вој во ди ни, 

о Шу ма ди ји, о Цр ној Го ри, Дал ма ци ји, 
Бо ки Ко тор ској и Хер це го ви ни, о Сла-
во ни ји, Бо сни и Ма ке до ни ји.24

2. Мо жда и за то што је био пре ви ше 
скро ман и што ни је др жао мно го 

до свог пје снич ког ра да, на гла ша ва ју ћи 
у јед ном пи сму Алек сан дру Сан ди ћу из 
1885. го ди не да ни је био „до ра стао за та кав 
уз ви ше ни по сао, за ко ји се иште друк-
чег – ви лин ског да ра и жа ра“,25 књи жев но 
дје ло Ва се Жив ко ви ћа оста ло је скрај ну то 
и до брим ди је лом за бо ра вље но још и за 
ње го вог жи во та. Са вре ме на ис тра жи ва ња 
су већ ука за ла на нео прав да ност тог за-
бо ра ва и зна чај тог дје ла за ус по ста вља ње 
пот пу ни је књи жев не сли ке срп ског 19. ви-
је ка. Књи жев но дје ло Јо ва на Или ћа стил-
ски је и жан ров ски ра зно ли ко и пред ста-
вља из раз јед ног дав ног књи жев ног уку са, 
ко ји је ка сни је углав ном по стао ана хрон 
и пре ва зи ђен. Са вре ме на из да ња, чи та ња 
и вред но ва ња то га дје ла, тре ба ло би да 
ука жу на то шта је још уви јек ври јед но од 
тих умјет нич ких свој ста ва. Кад је ри јеч 
о Сте ва ну Вла ди сла ву Ка ћан ском, упр кос 
на гла ше ној па те ти ци, по ви ше ном то ну и 
пре на гла ше ном ак ти ви зму, због ко јих је 
умјет нич ка ди мен зи ја сти хо ва че сто за-
не ма ри ва на, мо же мо кон ста то ва ти да је 
искре ним иде ја ма и сна жном бор бом за-
слу жио да ње го во дје ло по ста не до ступ но 
са вре ме ним чи та о ци ма, те да из но ва бу де 
чи та но и вред но ва но.

21) Јован Скерлић, Историја нове српске књижевности, приредио Јован Пејчић, Београд, 
1997, стр. 281–282.

22) Милан Кашанин, „Стеван Кађански – Живот и рад“, предговор у књизи: Стеван 
Каћански, Целокупна дела, Народна просвета, Београд, [б.г.], с. X V I I I –X X X I X .

23) Љубомир Недић, „Каћански“, Студије и критике Љубомира Недића, приредио Иво 
Тартаља, Нови Сад-Београд, 1977, стр. 111–121.

24) Горан Максимовић, „Стеван Владислав Каћански (Србобран, 1829 – Београд, 1890)“, 
Фељтон: Заборављени писци, Бестселер, год. I V , број 78, Београд, 20. март 2009, стр. 4.

25 Писмо Васе Живковића упућено Александру Сандићу из Панчева, 8. маја 1885. Р О М С , 
Нови Сад, бр. 11909.
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 Σ Th ree forgotten poets of Serbian Romanticism

 (Vasa Živković, Jovan Ilić, Stevan Vladislav Kaćanski)

In this essay the points are on lifestyle, literature work, poetical ideas and importance 
of three forgotten poets of Serbian Romanticism: Vasa Živković (1819–1891), Jovan Ilić 
(1824–1901) and Stevan Vladislav Kaćanski (1829–1890). Particularly attention are on 
showing critical recepcion theirs works between contemporaries and theirs huge success 
and importance on poetical ways of Serbian Romanticism in the 19th century.
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