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 Aпстракт. Антички дактилски хексаметар у науци је познат као стих „од шест 
дактилских стопа, од који је последња спондејска“. Познато је, такође, да постоје 32 
различита типа тога стиха. У четвртоме веку после Христа, долази до исохроније 
вокала и нестајања разлике у квантитету, те у метрици, силабичко-тонски 
прицип смењује квантитативни. Тако, у многим савременим језицима, настаје 
„псеудохексаметар“, стих који „имитира“ класични хексаметар. Један од њих је 
бриљантни псеудохексаметар Војислава Илића, стих од шест акценатских целина, 
римован, изосилабичан и строфичан. Виртуозност хексаметарског версолошког 
умећа песника Војислава Илића, поред осталих, показује песма Јесен, једна од 
најпознатијих  његових песама.         

Кључне речи: Војислав Илић, дактилски хексаметар, псеудохексаметар, акценатска 
целина,  успаванка.

Гостећи душу и слух Хомеровом драмском епиком наслађујете се, најпре, 
духовном супериорношћу класичнога грчког језика, а потом, чаробном музиком 
епског хексаметра, чији ритам до конца прати динамику и значај опеваних 
збитија. 

У књигама о версологији, домаћим и страним, епски хексаметар је описан 
као стих који је „састављен од шест дактилских стопа, од којих је последња 
спондејска”. Хефестион Александријски, међутим, још у другоме веку после 
Христа,  дефинисао је и описао, према традиционалним обрасцима, тридесет два 
различита типа овога стиха, то јест, тридесет две различите комбинације дактилских 
и спондејских стопа. Мајестетична и трагична места опевана су хексаметром који 
је садржао много спондеја, а живахно смењивање мање „озбиљних” догађаја 
сликао је хексаметар у којем претежу дактили (видети: Какридис – Κακριδής , 
2005: 292). 
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Темељи на којима је почивала античка метрика – смењивање слогова 
различитога квантитета – „порушени” су већ у четвртоме веку после Христа, када 
ишчезавају разлике у квантитету вокала (долази до њихове исохроније). Од овога 
доба, ритам стихова је самерљив према распореду акценатских целина у стиху, то 
јест, динамички принцип сменио је квантитативни (Мајнарић, 1948: 131). 

Ипак, неупоредива красота  античког хексаметра, у различитим раздобљима 
развоја песништва, осваја велике песнике, те они, мање или више успешно, 
драгоцено ритмичко наслеђе „преносе” у матерње језике, упркос томе што су и 
сами свесни чињенице да овакав поступак представља „креативно опонашање”. 
Стога се и  бројни стихови, испевани на модерним европским језицима, настали 
по узору на антички дактилски хексаметар, према устаљеној терминологији, 
називају „псеудохексаметрима” и припадају силабичко-тонској метрици.

Најлепши, или један  од најлепших стихова који опонаша антички херојски 
хексаметар, јесте српски „хексаметар”, чаробни стих Војислава Илића, римован, 
строфичан и изосилабичан. Акценатске целине, којих у Војислављевим стиховима 
увек мора бити шест, готово геометријски корелирају на обема половинама стиха. 
Тако су грчке хексаподије замењене са шест акценатских целина,  а број слогова је 
остао исти као у класичној метрици: код најкраћег хексаметра 13, а код најдужег 17. 
Беспрекорна прилагођеност Војислављевог стиха природи српског језика и законима 
силабичко-тонске версификације очарава и инспирише познаваоце версолошких 
вештина. Настајање оваквог еуфоничног и блиставог стиха пратио је, чини се, голем 
напор, будући да, према природи српског језика, квантитативни еквиваленти нису 
били могући. У вези са овим проблемом, дао је своје тумачење Јован Делић (2008): 

«У српском језику незамислив је спондеј, па га је, самим тим, немогуће 
замјењивати еквивалентним квантитетом, дактилом. Српска двосложна и 
тросложна 'стопа' нијесу, нити могу бити самјерљиве, односно еквивалентне. 
Ако спондеја нема – а он је обавезан на крају грчког хексаметра онда нема ни 
правог грчког хексаматра, па је сваки стих грађен према античком моделу,  
заправо, псеудохексаметар. Спондеј се у српском језику замјењује трохејем, 
али не квантитативним, већ тонским трохејем, чиме су могућности грчког 
стиха заувијeк изгубљене. Тонски трохеј није исто што и спондеј, а поготово 
није самјерљив са дактилом.» (стр. 94). 

Овом изврсном версолошком ставу не може се ништа додати; њиме можемо 
само потврдити претходна запажања у вези са смењивањем динамичкога принципа 
версификације квантитативним.

Посмотримо сада једно од најлепших остварења српске поезије и можда 
најпознатију песму Војислава Илића (уврштену у знамениту Антологију новије 
српске лирике Богдана Поповића), «шестоиктусну» слику спокоја и наде:
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ЈЕСЕН
           Ко горда царица и бајна, са снопом златнога класја,

                            На пољу Јесен стоји. Са њене дражесне главе
                            Лиснатих врежа сплет чаробно спушта се доле
                                        До саме мирисне траве.

                             Пухором посут грозд у једној подигла руци,
                             И слатко смеши се на њ. Питоме и благе ћуди,
                             Припрема она сад спокојне вечери и дане,
                                        И жетву богату нуди.

                             Како је мамљиво све! На старом огњишту мирно
                             Пуцкара црвенкаст плам. Кад магла покрије равни
                             И влагом испуни зрак, ту прошлост васкрсне древна,
                                         И гатке времена давни`.

                             И позно у тавну ноћ разговор спокојно бруји,
                             Док дремеж не свлада све. И страсно шаптање тада
                             Кроз мирни прошушти дом – ал` и то губи се брзо,
                                         И сан лагано пада..

Хексаметарски ритам имплицирају, осим иктуса, и шеснаест стихова песме 
садевених у четири строфе. Доминира следећи распоред акценатских целина : 
3+3+1 // 3+3+2, ређе 3+2+1 // 3+3+2.  Од ове схеме «одступају»  први, други и 
седми стих песме, са структурама : 3+3+3 // 3+3+2; 3+2+2 // 3+3+2; 3+2+1 // 3+3+3.  
Константна  схема другога полустиха у сваком стиху : 3+3+2, својим понављањем 
у виду силазне градације, наговештава скори смирај  и  приближава изразитој 
каденци.  Запажа се, такође, савршено корелирање другога полустиха другога 
стиха сваке строфе са завршним стихом строфе: 3+3+2 према : 3+3+2. Како 
можемо видети, завршни стихови строфа у ствари представљају «хексаметарске 
полустихове» и њихова структура има «рефренску» функцију, која, као у некој 
заносној успаванци, успокојава и уводи у оно чудно стање духа између јаве и сна, 
када сенке губе своју оштрину и ћути све, осим благога ритма који умирује чула 
и осећања. 
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Погледајмо редослед акценатских целина, места цезуре и број слогова свих 
стихова :

3+3+3 // 3+3+2      17    9 // 81. 
3+2+2 // 3+3+2      15    7 // 82. 
3+2+1 // 3+3+2      14    6 // 83. 
         3+3+2             84. 

     5.   3+2+1 // 3+3+2       14    6 // 8
     6.   3+3+1 // 3+3+2       14    7 //  8
     7.   3+2+1 // 3+3+3       15    6 //  9
     8.          3+3+2               8

     9.   3+3+1 // 3+3+2       15     7 // 8
     10.  3+3+1 // 3+3+2       15     7 // 8 
     11.  3+3+1 // 3+3+2       15     7 // 8
     12.         3+3+2               8

     13.   3+3+1 // 3+3+2       15    7 // 8
     14.   3+3+1 // 3+3+2       15    7 // 8
     15.   3+3+1 // 3+3+2       15    7 // 8
     16.           2+3+2               7                  

Од ритмичке схеме осмосложних завршних стихова (полустихова): 3+3+2, 
одудара једино завршни стих песме, који, са својим седмосложним распоредом 
акценатских целина: 2+3+2, јасно сигнализира каденцу, потпуно умиривање 
интонације, а лирски субјект указује на коначно збитије – сан, који «лагано пада»... 
Схематско разликовање последњега стиха песме од стихова са којима корелира 
представља промишљен песнички поступак, будући да својим одступањем, овај 
стих твори изразито јампско фразирање (иктуси су на другом, четвртом и шестом 
слогу) што додатно «успорава» ионако благи ритам песме и засводи идиличну 
слику дома у којем се и последњи шапат дремљивих сабеседника губи...

Четири строфе песме у ствари представљају четири дражесне слике, које се, 
попут смењивања дневних догађаја – од јутра до ноћи, надовезују једна на другу у 
ритму успаванке. Прва, «ранојутарња» слика почиње као стара бајка – описом једне 
«бајне» царице, чије косе, уместо царскога вела, прекрива сплет лиснатих врежа, 
а уместо скиптра, држи сноп златнога класја. Златна, насмешена и благородна, 
у «подневној» слици буди тиху, постојану наду обећањем богатих дарова, док 
најлепши, заветни дар, држи подигнут у руци. То је грозд, тек откинут са лозе, 
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превучен модро-сивом маглином, као «пухором», чија свежина и слаткоћа маме. 
Мамљива је и «вечерња» слика: магла се, као живи вео подиже са тла, обавија 
равницу и густо испуњава  влагом и студени зрак и људе. Али, у то доба, на старом 
огњишту весело пуцкарање црвенкастога плама преплиће се са спокојним брујем 
људских гласова, који васкрсавају древна збитија кроз бајке, скаске и гатке...
Пламсање ватре и бруј гласова омамљених приповедача, у четвртој, „ноћној” 
слици, својим ритмом лагано, али снажно, склапају све уморне очи. Понеке, 
најрадозналије, вероватно дечије, будне су још, те прошушти још покоји шапат, са 
страсном молбом да се, можда, исприча „још само једна прича”. Но, „сан лагано 
пада” и на те, мале, најрадозналије очи и све тоне у потпуни спокој и мир, који као 
да и ми осећамо кроз ово дивно и сугестивно хексаметарско појање.
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Hexametric chanting of Vojislavljev

Abstract. The classical Greek and Latin dactylic hexameter is known in studies as a 
verse of “six dactylic feet, the last one being a spondee”. It is also known that there 
are 32 different types of the verse. In the 4th century AD, isochrony of the vowel and 
disappearing of the variations in the quantity occurred, so syllable-tonal principle 
was substituted by a quantitative one in the metre. Thus, in many modern languages, 
a “pseudo-hexameter” occurs, a verse that “imitates” a classical hexameter. One of 
them is a brilliant pseudo-hexameter by Vojislav Ilić, a verse made of six accentual 
units, which is rhymed, isosyllabic and stanza-formed. The virtuosity of the hexametric 
versecraft of poet Vojislav Ilić, is, among others, evident in the poem Jesen (Autumn) 
which is one of his most-known poems. 

Key words: Vojislav Ilić, dactylic hexameter, pseudo-hexameter, accentual unit, 
lullaby


