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Т Е  М А Т :  И В А Н  В .  Л А  Л И Ћ  ( 1 9 3 1 – 1 9 9 6 )

СВЕ ТЛА НА ШЕ А ТО ВИЋ ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

ЛА ЛИ ЋЕ ВО ЕПИ ФА НИЈ СКО ПОД НЕ У  
КОН ТЕК СТУ СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ 20. ВЕ КА

Сва ко ме ко бар и по вр шно по зна је би о гра фи ју Ива на В. Ла
ли ћа не мо гу ће је пи са ти ово га ју на и вре лих јул ских да на а при 
то ме за бо ра ви ти да су то пе ри о ди го ди не ко је је он нај ви ше во лео 
и да је крај ју ла до ба ње го вог те ле сног од ла ска. Лет ње под не, епи
фа ниј ски до жи вља ји, са мо ћа у зе ни ту ве ге та тив ног то ка и смрт у 
та квим тре ну ци ма су асо ци ја ци је на жи вот пе сни ка ко ји је по стао 
и део са мог пе снич ког де ла. 

Ла ли ће ва по е зи ја, од нај ра ни је фа зе па све до по след њих зби р
ки Пи смо и Че ти ри ка но на, по сред но при зи ва фе но ме но ло ги ју 
по дне ва1, тре нут ке са зна ња и спо зна ња ко ји су нај ду бље по ве за ни 
са мо ти ви ма смр ти. Са мо ћа и му клост по дне ва у ко ме се сли ва ју 
нај ин тен зив ни ји тре ну ци чо ве ко вог би ћа у Ла ли ће вој по е зи ји до
би ја ју он то ло шка зна че ња ко ја нас упу ћу ју у нај скри ве ни ја ста ња 
ду ха. Та ду хов на ста ња оства ру ју се са мо у по себ ним тре ну ци ма 
на шег са зна ња. Под не је у јед ном тре нут ку на ше књи жев но сти 
ср жна тач ка у ко јој се са би ра ју жи вот и смрт, суд бин ски тре ну ци 
ко ји нас чи не из у зет ним и са мо спо знај ним би ћи ма. По се бан до
жи вљај по дне ва као иза бра ног тре нут ка на ла зи мо у Ду чи ће вој 

1 Ви де ти из у зет на ту ма че ња мо ти ва ле та и по дне ва у ра до ви ма: Алек сан
дар Јо ва но вић, „Пе сник зре лог ле та”, Иван В. Ла лић, пе сник, На род на би бли о те
ка, Кра ље во 1996, 97–112; Ми ло сав Те шић, „Руј не ме та ста зе Ива на В. Ла ли ћа”, 
исто, 113–124. До са да смо оп шри но пи са ли о ин тер тек сту ал ним ве за ма ко је су 
че сто осно ва пе са ма о по дне ву и мо ру у књи га ма: Све тла на Ше а то вић Ди ми три
је вић, Тра ди ци ја и ино ва ци ја. Ин тер тек сту ал ност у по е зи ји Ива на В. Ла ли ћа, 
„Фи лип Ви шњић”, Бе о град 2004; Све тла на Ше а то вић Ди ми три је вић, Део као 
це ли на & це ли на као део. Струк ту ра и се ман ти ка ци клу са у по е зи ји Вас ка По пе 
и Ива на В. Ла ли ћа, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 2012.



38

по е зи ји, Ма ти ће вом2 „Мо ру”, Хри сти ће вом „Mez zo gi or nu”, али и 
у по е зи ји Вла да на Де сни це и ро ма ну Про ље ћа Ива на Га ле ба. 

Пе сма „Сте ри ји но под не” из зби р ке Стра сна ме ра спа да у 
круг рет ких пе са ма ко је су већ у сред њој фа зи Ла ли ће вог опу са 
те ма ти зо ва ле мо тив смр ти у лет њем по дне ву. Смрт3 у под не је 
ан тич ки мо тив, али се про вла чи си сте мат ски и кроз по сле рат ну 
срп ску књи жев ност и ши ри круг књи жев них де ла лир ског и еп ског 
ка рак те ра. Та ко ће исти мо тив би ти део и на ред них пе са ма – „Пла
ва гроб ни ца”, „Ни ка да са мљи”, „Рав но дне ви ца”, „Ок та ве о ле ту” 
у Ла ли ће вој зби р ци Пи смо. Ипак, осно ву мо ти ва по дне ва, смр ти 
и кра ја ве ка тре ба тра жи ти упра во у зби р ци Стра сна ме ра, ко ја 
ука зу је на крај ве ка већ пр вом пе смом „По след ња че тврт” и су ге
ри ше нам на до ла зе ће дру штве не и по ли тич ке про ме не у све ту: 
„А опе ва ни си но ви Ал па, што не у стра ши во / Хо де пре ко по но ра 
крх ким мо сто ви ма / Има ју во ду у ко ле ни ма...” Крај ве ка и на слу
ћи ва ње би о ло шког кра ја по је дин ца је је дан од об ли ка из ра жа ва ња 
стра сне ме ре у ко јој су се сли ле си ле ства ра ња и ра за ра ња на кра ју 
ве ка. У пе сми „Сте ри ји но под не” Ла лић се осла ња на те мат ске и 
мо тив ске еле мен те ко ји су ве за ни за ан тич ки пе ри од (Ар го на у ти, 
При јам, Да на и де и сим бо ли чан број 50). Ла лић у „Сте ри ји ном по
дне ву” са би ра сим бо лич ки број 50, ко ји је по ло ви на иде ал не це ли
не, сво де ћи све то на вре мен ску од ре ђе ност по дне ва као са вр ше не 
по де ле да на. Под не се у пе сми по све ће ној Сте ри ји сме шта у лет њи 
пе ри од ка да кла са жи то у тре нут ку ка да је за пи сао „Као пут ник на 
овр шку сто јим ма гло об ви то га бре га”. У пе сми „Сте ри ји но под не” 
Ла лић за по чи ње низ пе са ма по све ће них овој те ми, ко ја ће вр ху нац 
до сти ћи у пе са ма ма „Ни ка да са мљи” и „Рав но дне ви ца”, док се опо
зи ци ја епи фа ниј ске смр ти у под не очи ту је у „Пла вој гроб ни ци”. 

У Де сни чи ној по е зи ји се пред чи та о ци ма отва ра свет зре лог 
ле та, ме ди те ран ског под не бља, игра све тло сти и сен ки, при су ство 
смр ти у вре ме нај ви шег при род ног зе ни та. Ту те му Де сни ца раз
ви ја у пе сми „За ча ра но под не” у зби р ци Сли је пац на жа лу. Пе сма 
„За ча ра но под не” пре но си ат мос фе ру ми сти ке по дне ва у за ле ђу 
мо ра, пре но си зву ко ве из при ро де, за му кле гла со ве цвр ча ка и ти
ши ну „ср пањ ског да на”:

2 Ви де ти оп шир ни је ту ма че ње у ра ду: Све тла на Ше а то вић Ди ми три је вић, 
„Пе сни ци све тло сти и мо ра (Ма тић –Ла лић –Хри стић)”, Ac qua al ta. Ме ди те ран-
ски пеј за жи у мо дер ној срп ској и ита ли јан ској књи жев но сти, збо р ник ра до ва, 
ур. Све тла на Ше а то вић Ди ми три је вић, Ма ри ја Ри та Ле то, Пер си да Ла за ре вић 
Ди Ђа ко мо, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 2013, 455–486.

3 Ви де ти де таљ но ту ма че ње од но са Ла ли ће ве и Сте ри ји не пе сме у ра ду: 
Јо ван Де лић, „Ди ја ло шка при ро да по е зи је и по е ти ке Ива на В. Ла ли ћа”, Спо ме-
ни ца Ива на В. Ла ли ћа, СА НУ, Бе о град 2003, 1–13.
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Уму ко је цвр чак. Не њи ше се гра на
Мај чин ски над гла вом. На по ља је ле гла
Ус треп та ла ја ра ср пањ ског да на.

Та ко се већ у пр вој стро фи ове пе сме по твр ђу ју епи фа ниј ски4 
тре ну ци ми стич ног по дне ва ко је ће мо на ћи у срп ској и хр ват ској 
књи жев но сти по сле 1945. го ди не као пеј за же пе сме, али и као од
ра зе ме та фи зи ке та квих по дне ва у ко ји ма се спо зна ју исти не о бив
ству све та. Та кве пе сме на ла зи мо код Вла ди ми ра На зо ра, али и 
код Ива на В. Ла ли ћа и Јо ва на Хри сти ћа. С дру ге стра не, пре 1918. 
го ди не Јо ван Ду чић ће у пе сми „Под не” афир ми са ти ме ди те ран ску 
ат мос фе ру жар ког по дне ва, пеј за жне тре нут ке то пли не, ја сно сти 
све та и сун ца у зе ни ту са де та љи ма фло ре и фа у не хе р це го вач ког 
кр ша или обал ског де ла Ду бров ни ка:

Кад остр вом пу ним чем пре са и бо ра,
Мла до, круп но сун це пр жи, пу но пла ма;
И треп ти над шу мом и над оба ла ма
Слан и мо дар ми рис про лет ње га мо ра.
(...)
Не мо сто је у њој сре бр на сте, род не
Оба ле и вр ти; и све тли и па ли
Мла до, круп но сун це; и не шу ште ва ли, –
Га леб још све тлу ца. Мир. Сву да је под не.

Ми сти ка по дне ва у по е зи ји срп ских пи са ца од по чет ка 20. ве ка 
пред ста вља по себ ну те мат ску област ко ја је ин спи ри са ла пе сни ке 
ро ђе не и у кон ти нен тал ним кра је ви ма и уз мо ре или у за ле ђу Ја
дран ског мо ра. О на ве де ној Ду чи ће вој пе сми Влат ко Па вле тић je 
при ме тио: „(...) јер се у њој не пје ва о по дне ву као раз до бљу да на, 
не го о јед ној не по но вљи вој ље по ти жи вље ња и ста њу ду ше пје сни
ко ве – све то су ге ри ра но, сим бо ли зи ра но озрач јем љет ног по дне ва!”5 
Епи фа ниј ски до жи вљај по дне ва се та ко мо же пра ти ти од Ду чи
ће вих пе са ма пре ко Де сни чи них пе са ма об ја вље них у Ма га зи ну 
Сје вер не Дал ма ци је 1934. и 1935. го ди не у Спли ту, што нам ука зу је 
на је дан ши ри књи жев но и сто риј ски и по е тич ки кон текст. По днев
ни мук је ок си мо рон ска ре чи та ти ши на, епи фа ниј ски тре ну так на 

4 Влат ко Па вле тић у сво јој из вр сној књи зи ту ма чи епи фа ниј ске тре нут ке: 
„Епи фа ни ја нас нај не по сред ни је су о ча ва са жи во том као по сто ја њем, ко је свој 
сми сао не ду гу је ни че му из ван се бе, ни ка квом ап со лу ту; јер епи фа ниј ски са
гле дан жи вот је по сто ја ње, а по сто ја ње је Ап со лут”, Влат ко Па вле тић, Тре ну так 
вјеч но сти. Уво ђе ње у по е ти ку епи фа ни ја, „Школ ска књи га”, За греб 2008, 11. 

5 В. Па вле тић, исто, 213.
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иви ци ви дљи вог и не ви дљи вог. У Де сни чи ним ра ним пе сма ма и 
пр вим по гла вљи ма ро ма на Про ље ћа Ива на Га ле ба на ла зи мо при ме
ре епи фа ни је као ви ше стру ких до жи вља ја са свим обич них жи вот
них по ја ва. По се бан зна чај тим тре ну ци ма да је све тлост и то пли на 
као основ ни пеј за жни еле мент Дал ма ци је, али и кон ти нен тал них 
де ло ва за ко је је ве зан Ла ли ћев до жи вљај по дне ва. Епи фа ниј ски 
до жи вља ји су нај бли жи мо ти ви ма у де лу По ла Ва ле ри ја, Мар се ла 
Пру ста или Ка ми ја. Се квен це из де тињ ства или тре нут на опа жа
ња од во де Де сни чи ног ју на ка у асо ци ја тив ни свет про шло сти и у 
тре нут ке нај ви ших са зна ња.

У Де сни чи ном ро ма ну Про ље ћа Ива на Га ле ба дал ма тин ски 
ам би јент се утки ва у са му осно ву фи ло зо фи је глав ног ју на ка ко ја 
гла си: „смрт у сун ча ном по дне ву.”  Због то га Иван Га леб екс пли
цит но ка зу је иде ју о смр ти у лет њем да ну: „Же лио бих уми ри је ти 
у сун ча ном да ну (...). Же лио бих умри је ти из ва љен на у знак на 
до бр ој, вру ћој зе мљи, сав у сун цу и ја су, умри је ти у је дри ни да на, 
у сат уза вре лих зри ка ва ца (...). Пи там се, уви јек на но во, већ по не 
знам ко ји пут, што је то што нас та ко сил но ма ми к свје тло сти, то 
чим нас та ко сил но од би ја мрак? Знам да је то од у ви јек би ла ал фа 
и оме га мог жи во та.”6 Ово је ре че ни ца ко ја исто вре ме но при зи ва 
ми сао Гот фри да Бе на и пе сму „Ни кад сам као кад”, у ко јој овај 
не мач ки пе сник ка же да је иде ал „Умре ти у лет њем сун ча ном 
да ну кад је зе мља под ашо вом ла ка.” Иван В. Ла лић ће у пе сми 
„Ни ка да са мљи” при зи ва ти и ан ти ци пи ра ти соп стве ну смрт кра
јем ју ла:

Ни ка да са мљи не го кра јем ју ла
Ка да је ле ту пе даљ до зе ни та,
А хло ро фи лу ар шин до ра су ла
У ме та ста зи жу ти ла и ру ја, 

Там ни је ка да зе ле не су бо је
У вр то ви ма, а стр њи ка су ва,
Там ни ја до ња ам пли ту да бру ја
Ве тар што об ноћ у вре ме ну ду ва.7 

Ла ли ћа смрт и сти же кра јем ју ла као об лик ли те рар не и жи
вот не ан ти ци па ци је. Од мах по сле пе сме „Ни ка да са мљи” на ла зи 
се пе сма „Рав но дне ви ца”, ко ја те ма ти зу је ме та фи зи ку по дне ва: 

6 Вла дан Де сни ца, Про ље ћа Ива на Га ле ба, Но лит, Бе о град 1982, 72.
7 Иван В. Ла лић, Стра сна ме ра, Де ла Ива на В. Ла ли ћа, том 3, прир. Алек

сан дар Јо ва но вић, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1997, 165.
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Два кљу на ва ге у по љуп цу ско ро,
А ле то као да окле ва, це ди
Још кап, он да још јед ну, та ко спо ро,
Као да ме ри сво јом ме та фо ром
Ко ли ко бив ше вре ди и не вре ди.8 

У пе сми „Рав но дне ви ца” Ла лић ин ди рект но при зи ва ту ме ру 
смр ти и иде ал не ме ре све та ко ја се са би ра у епи фа ниј ском по дне
ву. Удва ја ње и сен ка део су ре пер то а ра по днев не ме та фи зи ке ове 
Ла ли ће ве пе сме ко ја се при бли жа ва и Де сни чи ним пе сма ма и до
жи вља ју ју на ка ње го вог ро ма на. Због то га у по след њој стро фи 
Ла лић по ен ти ра сми сао иде ал не ме ре:

Или да ле ки, и сви не до хва ти,
Све је у зна ку по ло ви не пу та;
Син ко па ко ју сен ком слут ње пра ти
Fi gu ra non an co ra co no sci u ta –
Двој ник тог да на што се тро мо зла ти.9

Иван Га леб ће по след ње спо зна ње сун ца и сре ће на ћи „у про
лет њем да ну, ко ри ље ба, кр пи не ба са ша ком зви је зда над гла вом” 
да би за кљу чио: „У ме ни ти ши на, на да мном под не без ру ба, уо ко
ло при зо ри зе мље у до бр ој по пла ви сун ца.”10 По е ти ка по дне ва као 
нај ви шег об ли ка са зна ња и епи фа ниј ског су сре та са Ап со лу том, 
али и то тал ног спо зна ња све та, че ста је ме ђу пи сци ма Ме ди те ра
на, али у по сле рат ној књи жев но сти ће Де сни ца и Ла лић опи си ва ти 
ове до жи вља је са нај ви ше ду би не и ли те рар нофи ло зоф ске сло
же но сти. С дру ге стра не, Вла ди мир На зор ће ме ди те ран ски ам би
јент и са вр ше ни мир прот кан гла со ви ма зри ка ва ца епи фа ниј ски 
по ста ви ти као јед ну од нај леп ших пеј за жноми са о них пе са ма. Но, 
тре ба се се ти ти да и Иван В. Ла лић у пе сми „Пла ва гроб ни ца” баш 
у под не „пу но ср ме” спо зна је за блу де срп ског на ро да и уза луд на 
стра да ња ко ја пре по зна је пло ве ћи по ред остр ва Ви да и на та ла си
ма пла ве гроб ни це. Ла ли ће во под не у „Пла вој гроб ни ци” је под не 
у гор ких спо зна ња, исто риј ских за блу да срп ског на ро да и стра да
ња ко је се са дис тан це од 70 го ди на ви ди као ап со лут ни про ма шај. 
Ал бан ска го гло та је сте по нос срп ског на ро да, али у том по дне ву 
ко је је „пу но ср ме” и у ко ме „сун це цр но би ва” Ла лић ука зу је на 
нај ве ће об ли ке стра да ња и ма сов не смр ти, ко лек тив не гроб ни це 

8 Исто, 166.
9 Исто.
10 В. Де сни ца, исто, 344–345.
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ко је ни су по ста ле све та, све тла ме ста се ћа ња. Уме сто то га, под не у 
„Пла вој гроб ни ци” је сли ка на ших ко лек тив них по ра за, ко ја опет 
сје ди њу је под не и смрт. На жа лост, ово под не ни је епи фа ниј ско 
под не „срећ ног уми ра ња” већ јед но муч но су сре та ње са све том 
по ру ше них иде а ла и тра гич них смр ти ко је ни су по ста ле све тле 
тач ке но вих ге не ра ци ја. Та ко под не у Ла ли ће вом опу су од оног 
иде ал ног, епи фа ниј ског, мо же да се раз ви је у под не по ра за у ко ме 
„сун це цр но би ва”, при зи ва ју ћи и кон текст „Фу ге смр ти” Па у ла 
Це ла на. 




