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ДУ ЊА РАН ЧИЋ

ВИ ДЕ ТИ ГРАД КАО ЗА ЛОГ СМИ СЛА

По глед ко ји гле да у гра до ве у „Смет ња ма на ве за ма”  
Ива на В. Ла ли ћа

О љу ба ви је да кле реч, и о са вр шен ству
Не до вр ше ног, стал но што ра за ра се спо ља,

А об на вља из ну тра, да не ви дљи во не што
Ви дљи во по ста не опет, али об ли ком но вим

Из ра зи сво ју вест.

Иван В. Ла лић, „Рим ска еле ги ја”

Kључна се ман тич ка оса у син те зи по е ти ке Ива на В. Ла ли ћа, 
би ном ви дљи во–не ви дљи во, нај пре се очи та ва као од нос про сто ра 
и вре ме на. По ре чи ма Алек сан дра Јо ва но ви ћа, то су „две стра не 
јед не исте по ја ве”: „у све сти пе снич ког су бјек та се не пре ста но укр
шта ју и по и сто ве ћу ју про стор не и вре мен ске од ред ни це: оно што 
се ви ди оком и оно што до ла зи из ње го вог ду ха, тач ни је што до пи
ре из ду би на ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног пам ће ња”.1 Ре ша ва ње 
тог си сте ма јед на чи на та ко што се „мит (...) пре тва ра у ге о гра фи ју, 
ге о гра фи ја у исто ри ју, исто ри ја у кул ту ру, а кул ту ра у низ сим бо
ли стич ких зна ко ва и сли ка” упу ћу је ту ма ча да раз ли ста ва њем хро
но то пич но сти ове по е зи је као ци та та, алу зи ја, кул тур них и тек сту
ал них од но са от кљу ча бо гат ство сми са о них сло је ва у пе сми. Та ко 
се као сло је ви то вре ме са гле да ва про стор ко јим Ла лић ис пи су је 

1 Алек сан дар Јо ва но вић, „Иван В. Ла лић или ви со ка ме ра пе снич ке умет
но сти”, у: Иван В. Ла лић, Вре ме, ва тре, вр то ви, Де ла Ива на В. Ла ли ћа, том 1, 
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, 12.
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сво ју по е тич ку ма пу. Ту ма че ња на том тра гу – ис так ни мо она Пре
дра га Па ла ве стре, Ра ди во ја Ми ки ћа и Пер си де Ла за ре вић ди Ђа
ко мо2 – уо чи ла су по сто ја ња два се ман тич ка по ља, те мат ска ци клу
са, кон цеп тос фе ре3 Ви зан ти је и Ме ди те ра на, као два до жи вља ја 
про сто ра, из ме ђу ко јих се раз ви ја ши рок спек тар пе снич ке осе
ћај но сти.4 У овим чи та њи ма от кри ва се за ни мљи во пре о кре та ње 
по зи ци ја из по чет ног би но ма: оно што је у ствар но сти не ви дљи во, 
вре ме и вре ме ни тост, у по е зи ји и ње ном ту ма че њу за у зи ма ме сто 
ви дљи вог, док се дру ги члан, про стор ност, ре ду ку је и по вла чи. 
Све је то раз лог што се Ла ли ће ва „tra vel po e try” ја сно чи та као ин ти
ми стич ка ис по вед на ли ри ка, у ко јој јак емо тив ни на бој по ти ску је 
њен „де скрип тив ни об лик” у по за ди ну зна че ња.5

Ипак, ако се сва кул ту ра увек де ша ва не где, то јест са др жа на 
је у про сто ру па је ла ко мо гу ће о њој и ми сли ти са мо кроз вре ме, 
не мо же се ре ћи и обр ну то – про сто р ност је и да ље је дан ква ли тет 
ви ше, ко јим се и по е тич ки би ном одр жа ва, оста је ко нач но не пре
во див у са мо јед ну од ве ли чи на ко ји ма је из ра жен.6

Сме ли се он да ре ћи да гра до ви мр твих ни су мр тви гра до ви?
У од у ста ја њу од то га да се текст за поч не раз ла га њем ова кве 

тран сфор ма ци је Ла ли ће вог сти ха не ле жи са мо при кла ња ње ака
дем ском оби ча ју ко ји у го во ру о из вр сно сти не до пу шта ни не што 
тек на лик на па ро ди ју већ и са зна ње о по ме ра њу у је зи ку ко је 
зах те ва те о риј ски штим да би се мо гла из ре ћи озбиљ ност ова квог 
пи та ња. На из глед сло бод на тран сфор ма ци ја во ди сло бод ним асо
ци ја ци ја ма, па „гра до ви мр твих” ла ко за ве ду на ми сао о не кро по
ла ма, ма да и о њи ма има шта да се ка же, у том истом кљу чу. 
Ни шта бо ље ни је ни са пој мом „гра да”, ко ји је оп те ре ћен на шим 

2 Уп.: Пре драг Па ла ве стра, „Про стор и звук у ’Рим ском квар те ту’ Ива на 
В. Ла ли ћа”, Спо ме ни ца Ива на В. Ла ли ћа, ур. П. Па ла ве стра, СА НУ, На уч ни 
ску по ви, књи га 100, Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти, књи га 15, Бе о град 2003, 
129–134; Ра ди во је Ми кић, „Сли ка, убр за ње и огле да ло”, Иван В. Ла лић, пе сник, 
ур. Д. Ха мо вић, На род на би бли о те ка, Кра ље во 1996, 69–95; Пер си да Ла за ре вић 
ди Ђа ко мо, „Иван В. Ла лић и Ита ли ја”, Ком па ра тив не сту ди је: ита ли јан ско-
срп ска про жи ма ња у XX ве ку, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 
2012, 73–163.

3 Уп.: 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.

4 Од „при ват не ми сте ри је ин тим ног и лич ног” у „Рим ском квар те ту” (П. 
Па ла ве стра, нав. текст, 129), до ме та фи зи ке до ди ри ва ња „ап со лут ног про сто ра”, 
„Ac qua аltа” (П. Ла за ре вић ди Ђа ко мо, нав. текст, 134).

5 Уп.: П. Па ла ве стра, нав. текст, 130.
6 Да је та ко, го во ре то по ни ми у ве ли ком бро ју на сло ва Ла ли ће вих пе са

ма, ко ји от кри ва ју увек ши ру ма пу од ње них мо гу ћих кул ту ро ло шких ти по ло
ги за ци ја – ту су и Ви тен берг, и Хо лан ди ја, и По чи тељ, и ко нач но, Бе о град, 
ко ме је, за чу до, та ко ма ло па жње по све ће но у ана ли за ма Ла ли ће вог пе сни штва.
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окви ри ма раз у ме ва ња уну тар мо дер но сти. Лу ис Мам форд у сво јој 
сту ди ји о гра до ви ма (1961), за кљу чу ју ћи по гла вље у ко ме је „све 
нај го ре о ур ба ном Ри му”, ка же:

Мо ра мо да до да мо још не што: до са мог кра ја љу ди су га во
ле ли, чак и Све ти Је ро ним. Кад је он био тек бле да сен ка свог не
ка да шњег сја ја, из бра здан и сив као Ро де но ва ста ра ку р ти за на, они 
су се још увек се ћа ли ве ли ке ви тал но сти и шар ма ње го вог зре лог 
до ба, ако не и пу сто лов ног жа ра ње го ве мла до сти. Ни шта што су 
љу ди јед ном во ле ли не мо же да бу де са свим рђа во; а оно што су ве
ко ви ма на ста вља ли да во ле упр кос све му што су ви де ли мо ра ло је 
да бу де не што вред но љу ба ви.7 

У та ла су те о риј ског уоп шта ва ња чи та ња гра да ко је је ова 
сту ди ја по кре ну ла, по ста вља ју ћи пи та ње нај пре исто риј ски, гла
сни је је од зва ња ло све осим љу ба ви ко ја ис ку пљу је. И то ме не 
по ма же ни уо ча ва ње да ства ри ни су са свим ја сне, чим је нео п ход
но озна чи ти раз ли ку по пут оне из ме ђу пој мо ва „гра датек ста” и 
„ар хи тек сту ре”8, за др жа ва ју ћи за дру ги тер мин онај ви шак ко ји 
со ци о ло зи ма, ан тро по ло зи ма, по ли тич ким и иде о ло шким ту ма
чи ма гра да оста је не чи тљив. Шта за и ста ва жно, на кра ју, „ур ба ни 
дис курс” мо же ре ћи о Тро ји, чи је је та јан стве но ма те ри ја ли зо ва но 
су шта ство, Па ла ди он, мо гло би ти пре не то дру где, па да је са њим 
и око ње га „град као град на ста вио да жи ви чак и он да кад су гра
ђа ни на пу сти ли зи до ве”9, осим по ре кла ока ме ње не ме та фо ре ср ца 
гра да? А опет, за Тро ју, као и за Ца ри град, или Ро вињ, или Њу јорк, 
или То кио и да ље ко ри сти мо исту реч, иа ко су ме ђу свим тим 
про сто ри ма и зна че њи ма ко ја мо гу да по не су раз ли ке то ли ке да 
је го то во не мо гу ће на ћи им за јед нич ки име ни тељ. Мит ска осо ви на 
чо век –град –ко смос на ко ју су ан тич ки гра до гра ди те љи ра чу на ли 

7 Лу ис Мам форд, Град у исто ри ји: ње гов по ста нак, ње го во ме ња ње, 
ње го ви из гле ди, прев. Вла ди мир Ивир, „Bo ok –Ma r so”, Бе о град 2001, 253.

8 Ка да код на ших мла дих ан тро по ло га про чи та мо ка ко изра ел ски те о
ре ти чар кул ту ре Ма оз Азар ја ху град-текст раз у ме као „си стем зна ко ва ко ји 
зва нич ну исто ри ју и иден ти тет тран сфе ри шу у се ми ос фе ру гра да, си сте ма 
ко ји је на пр вом ме сту са чи њен од име на ули ца, те дру гих на зи ва у јав ном про
сто ру ко ји чи не ре пре зен та ци је про шло сти и пре о вла ђу ју ћег си сте ма вред но сти 
у дру штву, чи ме они са чи ња ва ју ва жну ком по нен ту слу жбе них кул ту ра”, „док 
је ви ше ин клу зи ван по јам ар хи тек сту ра, ко ји уз град ско на зи вље об у хва та и 
фи зич ке објек те, ме ста, спо ме ни ке и оста лу ур ба ну ико но гра фи ју ко ји град 
тран сфор ми шу у про стор исто риј ских се ћа ња, кул тур ног има ги на ри ја и по ли
тич ких ви зи ја” (Ср ђан Ра до вић, Град као текст, Би бли о те ка „XX век”, Бе о град 
2013, 12–13), иза те о риј ског оме ђа ва ња и по е тич ног по и гра ва ња те р ми но ло ги
јом на де лу је иде о ло ги ја из бо ра на чи на са гле да ва ња ма те ри је ко ја ре ду ку је 
пред мет до оно га што у ње му же ли да се ви ди. 

9 Бог дан Бог да но вић, Urbs & lo gos, „Гра ди на”, Ниш 1976, 22.
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по ме ри ла се та ко да је упра жњен сим бо лич ки про стор мо гло ис пу
ни ти пре сли ка ва ње сим бо ло ги је не бе ског гра да, или (па ра)исто
риј ског се ћа ња, или мо дер них ур ба ни стич ких ми то ло ге ма, али 
ње на нео п ход ност пре тра ја ва ко ли ко кроз по тре бу про на ла же ња 
не ка квог тран сцен дент ног упо ри шта за ор га ни за ци ју на се ље ног 
про сто ра, то ли ко и кроз име но ва ње људ ске ску пи не ве за не „за 
тле, за од ре ђе ну те ри то ри ју (...) ко ја уз то има још ствар но и не ки 
свој пси хи зам – из ве сну свест о по сто ја њу, из ве сно осе ћа ње кон
ти ну и те та”10 као гра да.11 

Кла сич ни по јам гра да под ра зу ме вао је ми стич ко по и ма ње 
ње го вог на стан ка и по сто ја ња, у ко ме исто риј ско са гле да ва ње про
бле ма не со ци о ло ги зу је опис про ме не мит ске фи гу ре. И ни је слу чај
но ар хи тек ти Бог да ну Бог да но ви ћу да то да га при зо ве у хер ме не у
тич ки хо ри зонт овог тек ста. У вре ме ка да на ста ју ње го ви есе ји 
фла нер ске ур ба ни стич ке сим бо ло ги је, с те мељ ним ста вом да „има 
сре ди на чи ја ге о граф ска, то по граф ска, еко ло шка си ту а ци ја но си 
у се би не што ми то по е тич но”12, и у го то во исто вре ме ка да и Мам
форд об ја вљу је сво ју сту ди ју, Ла лић му по све ћу је пе сму „Ду нав 
код Сме де ре ва” из зби р ке Чин (1963), у ко јој је „нас не ко ли ко при
ја те ља” у Сме де рев ској твр ђа ви, „љу сци од ка ме на”, за у зе то 
„игром пре по зна ва ња” ко ја мо же да за у ста ви вре ме

(...) све док пре по зна је мо
Обе при ка зе: ту ста ру ва тру што нам сле ће на ра ме на,
И те бе за ми шље ног на про зо ру, (...).13

Оно што вре ме уки да и омо гу ћа ва су срет са Де спо том за у ста
вље ним у веч ном ста ву по сма тра ња Фи со на (Ду на ва) ко ји ис ти че 
из ра ја, ча ро ли ја је пре по зна ва ња гра да уме сто ру ше ви на ме ђу 
ко ји ма се до зи ва у је се њој игри. Во ља да се град ви ди та мо где он 
иш че за ва тач ка је од ко је по ла зи Ла ли ћев по глед у про стор, и она 

10 Б. Бог да но вић, нав. де ло, 18.
11 Због то га зву чи чуд но тврд ња о мо дер но сти Ла ли ће ве по е зи је ко ја про

ис ти че из ње ног ме сти мич но ур ба ног ка рак те ра (Уп.: Сло бо дан Ра ки тић, „Ме
ди те ран ски ви ди ци Ива на В. Ла ли ћа”, Са вре ме ник, год. 22, књ. 43, бр. 6, Бе о град 
1976, 553, кур зив наш), не то ли ко због то га што се на том ме сту тра жи из вор Ла
ли ће ве мо дер но сти (за гле да ност у кла сич ни мит не зна чи оба ве зно и кла сич ни 
по глед; сви су на ши гра до ви мо дер ни, мо жда већ од тре нут ка ка да је Ела га ба
лу су би ло мо гу ће пре се ли ти Па ла ди он у свој лич ни храм), већ због ме сти мич-
но сти, ко ја ука зу је на ре дук ци ју пој ма ур ба ни те та из ко је при пи са на мо дер ност 
до ла зи.

12 Б. Бог да но вић, нав. де ло, 27.
13 Сви ци та ти пе са ма пре ма: Иван В. Ла лић, О де ли ма љу ба ви или Ви зан-

ти ја, Де ла Ива на В. Ла ли ћа, том 2, 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.
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је, ве ру је мо, би ла об ли ко ва на и у ви ше го ди шњем са го вор ни штву 
дво ји це ур бо фи ла14. 

По глед ко ји гле да у гра до ве ме њао се и сам. Ја сно је то већ и 
у сти хо ви ма „Ме ста ко ја во ли мо”, те мељ на тврд ња о про сто ру и 
вре ме ну из ло же на на по чет ку овог тек ста. „Ра зо рен про стор са мо 
је при вид у стал ном вре ме ну” ни је исто што и „са мо вре ме на дру
ги на чин ви дљи во”, и у том се по ме ра њу, од приви ђа ња до ви ђе ња, 
об ли ко ва ла не са мо уте ха во ље ној же ни због на пу шта ња За гре ба 
већ и по е тич ка ли ни ја на у ка гле да ња у гра до ве у Ла ли ће вој по е ти ци. 

Пре лом но ме сто за то са зре ва ње, по на шем ми шље њу, има 
зби р ка Смет ње на ве за ма (1976), ко ја је и у дру гим аспек ти ма, по 
пе сни ко вом све до че њу, пред ста вља ла тре ну так до се за ња зре ло сти 
соп стве ног пе снич ког гла са, та квог да је за њим усле ди ла по тре ба 
за ви ше го ди шњим ћу та њем15. Она се на ла зи на сре ди ни пе снич ког 
пу та ко ји Ла лић пре ла зи на кон све де не су ме сво јих пр вих збир ки. 
У њој су „Ма ри не” и „Ви зан ти је” рас по ре ђе не го то во си ме трич но 
око цен трал не осе зби р ке, где се под пр ви ма под ра зу ме ва ју и пе сме 
под тим на сло ви ма, али и ви ше пе са ма про пу то ва ња по Ита ли ји, 
док у ви зан тиј ске спа да и ци клус „Атос у пет пе ва ња”, сре ди шњи 
од се дам оде ља ка зби р ке. Та ко ђе си ме трич но (као дру ги и ше сти 
оде љак) рас по ре ђе не су ви ше дел не пе смеци клу си „Бе о град са 
ста рих фо то гра фи ја” и „Мне мо си на”. Сва ова ме ста пред ста вља ју 
ду го трај ни је пе сни ко ве оп се сив не те ме, и Смет ње на ве за ма по
ве зу ју са прет ход ним и по то њим збир ка ма. 

Пе сма „Ge ni us lo ci” мо же се убро ја ти у оне ко је спа ја ју у раз
ли чи те тач ке раз во ја Ла ли ће вог пе ва ња. На кон увод них „Ма ри на”, 
то је пр ва пе сма ко ја у зби р ку уно си те му про стор но сти, као не ку 
вр сту по ет скопут нич ког кре да од ко га по чи ње да се при ла зи гра
до ви ма. Ge ni us lo ci, дух ме ста, пре не го што је по стао ро ман ти чар
ска иде ја осо би те ат мос фе ре, шти мун га под не бља, за кла сич ни 
свет био је „јед но ни же и не до вољ но пер со ни фи ко ва но бо жан ство 
ти па da i mon, од но сно agat ho da i mon”, ко је се ве зу је за „де фи ни са ње 
прет по ста вље не, не у хва тљи ве сна ге у од но су на од ре ђе но ме сто, 
до ба, стра не све та, на то по граф ске, кли мат ске, од но сно ме те о ро
ло шке ка рак те ри сти ке”16. У Ла ли ће вој пе сми не и ме но ва но, то је 

14 За хвал ност за овај увид ду гу јем го спо ди ну Вла ди ми ру Ка шна ру, а по
тврд но све до че ње о по не кад на пор ном ди ја ло гу Ла ли ћа и Бог да но ви ћа на ову 
те му пе сни ко вој су пру зи Бран ки Ла лић.

15 Уп.: Иван В. Ла лић, „Ви зан ти ја је ме та фо ра за свест о по ре клу, од но сно 
по е зи ја као по хва ла чу ду за да ног нам све та”, у: Алек сан дар Јо ва но вић, По ре кло 
пе сме, де вет раз го во ра о по е зи ји, Про све та, Ниш 1995, 15.

16 Б. Бог да но вић, нав. де ло, 125–126. Ка да Бог да но вић при ме ти да је при
мар ни сми сао ge ni us lo ci, „ако се тач но схва ти”, мо дер ни ји од ро ман ти чар ске 
вер зи је, раз ли ка из ме ђу два зна че ња је у ко ин ци дент но сти, слу чај но сти осо би на 
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оно што као уздар је за вер ност „оно ме што ме ња се спо ри је” да је 
ви до ви тост „у јед ном са ми ло сном прав цу, пре ма сја ју сли ке ко ја 
те не пам ти”. Сјај те трај ни је сли ке сјај је пу но ће про шло сти, и 
он омо гу ћа ва да се у са су ше ној ци стер ни у ко јој су „пра ши на, 
рас пу ца ли зи до ви / и пра зна змиј ска ко шу ља” чу је звук во де и 
је гу ља и зуј ин се ка та. 

Ипак, не пам ти та сли ка (а о пам ће њу ће, као људ ској за да то
сти, би ти реч у „Мне мо си ни”), већ пам ти пре део ко ме се упо р но 
вра ћа, и то вра ћа да би се ста ри ло у сен ци, ко ја је исто вре ме но и 
за клон од јар ког мор ског сун ца при зва ног прет ход ним пе сма ма, и 
сен ка сја ја сли ке, ко га не по врат но не ма. Ка кав је дар те са ми ло сне 
ви до ви то сти?

Гле, мо ре све тлу ца кроз сма ње не пи ни је – 
је ди ни бла го слов ме ста ко је во лиш.

Тре ба уо чи ти кре та ње све тло сти кроз пе сму: мо ре ни ти си ја, 
ни ти је у сен ци, већ све тлу ца, на тре нут ке до се же ста ње сја ја, та ко 
вра ћа ју ћи јед но став ну ле по ту про сто ра као бла го слов и од го вор 
на љу бав. И то је да ри ва ње обо стра но, јер, ка ко се ка же у пе сми 
„Ма ри на V”, ко ја овој прет хо ди, „без све тло сти, мо ре је раз о ру жа
но, / Мо ре не ма бу дућ ност”. Ако се из пе сме те шко за кљу чу је да је 
реч о гра ду, осим по при су ству ци стер не за во ду и на сло вља ва њу, 
ау то ци та ти („ме ста ко је во лиш”, „вер ност оном што ме ња се спо
ри је”, мо тив пам ће ња) упу ћу ју на то да је реч о до жи вља ју та квог 
про сто ра. Не до ста так то по ним ске кон кре ти за ци је кон вер ген тан 
је из о ста вља њу ти пич ног упи си ва ња кул тур них ар те фа ка та и из
о штра ва са му про стор ност као оно са чим пе снич ки глас уса вр ша
ва ве шти ну раз го во ра. 

Та ко ђе не и ме но ва ни, али са свим ја сно кон кре ти зо ва ни град 
са ко јим се раз го ва ра по сто ји у пе сми „Ди о кле ци ја но ва ју тар ња 
шет ња” у тре ћем одељ ку зби р ке. „Ше сна ест ку ла” ко је ју нак пре
бро ја ва ку ле су Ди о кле ци ја но ве па ла те у Спли ту, у ко ју се, не до
вр ше ну, до ми нус усе лио на кон аб ди ка ци је са вла дар ске по зи ци је. 
Ју тар ња шет ња је са ме ра ва ње и по и сто ве ћи ва ње са про сто ром 
„ру ке ко ју вре ме по ла ко / пре тва ра у мра мор”, а ко ја ипак осе ћа 
„ка ко се глат ки стуб / на пио сун ца”. У раз ме ни то пло те, у ко јој је 
ка мен зи ди на то пли ји од ру ке ста р ца, он од ме ра ва вред ност оно га 

про сто ра у но ви јем схва та њу, ка ква у ин доиран ској, а на ро чи то грч кој де мо но
ло ги ји, са ње ном те жњом да ство ри „ре ла тив но ко хе рент ну мит ску ’те о ри ју’” и 
та квом при сут но шћу у ми стич ким пи та го реј ским док три на ма и Хи по кра то вој 
те о ри ји сре ди не, не мо же да по сто ји. У мит ском по и ма њу, пер со ни фи ко ва ност 
про стор ног бо жан ства, ge ni us lo ci, оба ве зу је.
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што је про шло. „Скро јио сам бу дућ ност, / исе као је / из ка ме на пре
те ћих сли ка, об лик јој дао / мо је му дро сти”, ис по ве да Ди о кле ци јан. 
„Мо гу да је цр там, скло пље них очи ју, / као ма пу, на све тлој по ле
ђи ни ју тра”. Ма пу че га? Ма пу гра да из гра ђе ног по ње го вој за ми
сли, или ма пу им пе ри је, ко ју је сам пре кро јио убе ђен да ства ра са
вр ше ни ји си стем, а ко ји ће убр за но до ве сти до ње не про па сти? И 
ко јим је са Ри ма ски нуо оре ол Урб са, је ди ног гра да, чи не ћи га не 
ви ше пре сто ни цом? У пе сми се то не ка же. Као што се не ка же ни 
чи је је „не по зна то ли це, прст на усна ма, осмех / око очи ју ста рих 
као мо ре” из по на вља ју ћег сна што, на су прот по ве ре њу у ма пе, 
ипак, уно си не мир на ко ји ни је мо гу ће од го во ри ти из из ве сно сти 
у ко ју се мо же по у зда ти: „ових ше сна ест ку ла / ко је на ју тар њој 
шет њи пре бро ја вам / по не знам ко ји пут, и та ко знам да је сам”. 

От куд ту Пи ти ја, грч ка про ро чан ска фи гу ра, ко ја до Ди о кле
ци ја но вог вре ме на пре тра ја ва тек као си ро ма шна по лу лу да ста
ри ца? Не са мо да при зо ве исто риј ско се ћа ње на хри шћан ску крв, 
ко ја се због ћу та ња про ро чи шта про ли ва пре по чет ка пр вог сти ха. 
У сну уни вер зал ни гест ућут ки ва ња, „прст на усна ма”, и осмех 
не ке ста ри је му дро сти, у ствар но сти гру ба сли ка Пи ти ји ног кре-
зу бог ћу та ња, про би ја ње су све сти о смр ти гра да, о зна њу мо ра 
ко је „би мо гло да спе ре / сву крв са пр сти ју џе ла та и опет оста не чи
сто”, на гла ша ва ју ћи та ко на го рак на чин за вр шну по ен ту пе сме: „и 
та ко знам да је сам” – ни ма пе, ни људ ска му др ост ко ја у њи ма пре
кра ја ви дљи ви свет не мо гу да пру же уте ху. А не мо же ни ка мен, 
иа ко се о ње га ми сао упи ре, ко ли ко и сен ка пре ма чи јој се ду жи ни 
са ме ра ва ми сао. До ми нус ко ји је по пре да њу од био по вра так на пре
сто ар гу мен том о ле по ти ку пу са по са ђе ног у Са ло ни то зна, па ипак 
сво је по сто ја ње про ве ра ва до ди ру ју ћи град – у ју тар њу шет њу 
ни је иза шао им пе ра тор, већ чо век. Пи ти ја на то мо же са мо да ћу ти.

Град као утвр да сми сла, и гра ђе ње као по твр да и укљу чи ва ње 
у ко смич ки по ре дак ја ви ће се у зби р ци још јед ном као те ма, у пе
сми „О раз ме ра ма”, у за вр шном одељ ку. Па ра фра за ста ро за вет не 
Пр ве књи ге о ца ре ви ма, ка та лог по сту па ка из град ње Со ло мо но вог 
хра ма, до дат ком „зи до ви да из ра сту / у ге о ме три ју, до вољ но про
стра ну / да при ми је дан ве тар” уоп шта ва се до гра до гра ђе ња. Пре
о крет у за вр шним сти хо ви ма 

да оста не је дан зид, не по ре цив, 
Пред ко јим мо жеш да клек неш 
И пла чеш пра вед но

не по ен ти ра пе сму са мо ти ме што се уз ди за њу ве ле леп ног хра ма 
су прот ста вља оста ја ње јед ног је ди ног зи да, ни ти ле ген ди о из град њи 
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бож јег ста ни шта ко ја при па да про шло сти алу зи ја на да на шњи оста
так За пад ног зи да у Је ру са ли му, већ при сно шћу дру гог ли ца јед ни
не пре зен та гла го ла уво ди и људ ску ме ру, на лик Ди о кле ци ја но вој, 
у сми сао град ње. Кле ча ње и плач, као от кри ће не до вољ но сти људ
ских сна га усред огром ног на по ра гра ђе ња чу де сног гра да, окрет је 
на траг пре ма људ ском ко је сто ји на су прот про сто ру, где усред свог 
де ла ња, ко јим га ме ња ства ра ју ћи/утвр ђу ју ћи но ву ме та фи зич ку 
вер ти ка лу, от кри ва и ње го во про ду же но по сто ја ње у ор ган ском 
„из ра ста њу” зи до ва и брон зи ко ја – без лич но – „се ли је”. Не спо
зна тљи вост ко смич ког сми сла за чо ве ка, ћу та ње уме сто од го во ра 
ко ји се тра жи у „ге о ме три ји”, пра вед ни плач као је ди но што пре
о ста је као по уз да ње пред ви шим сми слом ко ји се опи ре ма пи ра њу 
и у том от по ру отва ра сум њу у сми сле ност, по ве зу је ову пе сму са, 
услов но ре че но, сре ди шњом пе смом у зби р ци Смет ње на ве за ма, 
„Вој нич ким гро бљем”.17

На дру ги се на чин он да у збир ци ука зу ју гра до ви „пут нич ких 
пе са ма”, у ко ји ма се про стор са гле да ва очи ма лир ског ју на ка мо
дер но сти. Он Фи е зо ле ви ди са мо као „чит ки ус прав ни / ру ко пис 
вр то ва на те ра са ма бре га” („Фи е зо ле, ки ша”). Ду и но/Де вин као 
„пра зну бен зин ску ста ни цу, ис ту ре ну / на тре ћи сте пе ник огу ље не 
па ди не / над мо рем ко је је пла во и бе ло” и „све тлост у ве тру, сла не 
мор ске ма ка зи це / сец ка ју за ста ву на ку ли зам ка, ко си пу шко мет 
/ да ле ко од ока” („Бен зин ска ста ни ца”). Ман то ва је тек зид ко ји но си 
при зор „Па да ди во ва” („Pa laz zo del Tè”), а „пра ва сли ка” Тор че ла 
је у лет њим ха љи на ма „пред ка те дра лом, на су ка ном / у тра ву љи
ну, тру ло др во чам ца, че ста ри тр ске на те ме љи шти ма; (да, ми рис 
бар ске гро зни це / У мо кр ом раз гра ђи ва њу гра да, опе ка кли зи са 
опе ке, / муљ у за ли ву ра сте као бол у утро би)” („Из лет у Тор че ло”). 
Та ква је и Сен тан дре ја, од ко је је „се дам зво ни ка се дам пу то ка за 
/ про ме ње ног прав ца се о бе” „са ми ри сом ли пе, дво бој ним цве том 
ке сте на / У сту де ној пор ти” („За пис у Сен тан дре ји”). 

Исто та ко и тач ке на пу ту по Ато су: Даф ни је „све тлост скро
је на у ка ме ну” ко ја „си ла зи / ме ђу че сми не и ло вор / Где отва ра се 
при стан”, пра ши на на пу ту, „што све тлу ца / Зрн цем ка ме на, кр љу
шти ри бљом, оти ском / Сто пе на сто пу (ов де по чи њу ста зе / уга же
не ко ра ком исте на де / У пам ти век)” („Даф ни”), Ка ре ја је „ти ши на, 

17 Ако на сло вље не одељ ке зби р ке, „Бе о град са ста рих фо то гра фи ја”, „Атос 
у пет пе ва ња” и „Мне мо си на”, по сма тра мо као ви ше дел не пе сме, „Вој нич ко 
гро бље” за и ста има и ге о ме триј ски по ло жај сре ди не зби р ке. У ње му се ди ле ма 
„сум ња / У исти ни тост сли ке? Или зна ње / Да ће се дру га из вр ши ти прав да” не 
раз ре ша ва у „ге о ме три ји”, већ се из су сре та са њом ја вља. Зеј тин лик, не кро по
ла, исто као и Со ло мо нов храм и Ди о кле ци ја нов град, раз ви ја ју упи та ност над 
утвр дом сми сла у људ ским на по ри ма, и он да кад су уло зи са свим раз ли чи ти: 
об ли ко ва ње све та, ства ра ње са ве за са бо гом, жр тве под не те за иде ал на ци је.
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оп ши ве на / Кр зном ве тра у га је ви ма ке сте на” на те ра си и глат ка 
мра мор на пло ча у ко ју је уре зан нат пис. Иви рон је сце на за „по сао 
мо ра за дан (...) и ја сан”: „дро бље ње де ла оба ле у цве ће” и с дру ге 
стра не, „од мах иза шљун ка, иза бен зин ске бу ра ди и ни ског / По ја
са пр вог зе ле ни ла” гла со ви ко ји из ра жа ва ју ве ков ну вер ност истом 
ме сту. „Пут за Ес фиг мен” цр ве на је ста за ме ђу би љем ко ја се раз
ре ша ва у „чи сту цр ту мо ра” и, не што да ље, ма на стир. Ни на јед ном 
ме сту не ма пре по зна ва ња гра да, го то во ни име но ва ња осим у на
сло вља ва њу, а то по гра фи ја и про стор ност сто је са свим оде ље не 
од ду хов не исто ри је ме ста, пре ма ко јој се лир ски ју нак по ста вља. 

Про стор ност је у Ла ли ће вим пут нич ким пе сма ма фраг мен тар
на, све де на на исеч ке, за у ста вље не сли ке у по гле ду ко ји тра га за 
це ли ном али је не на ла зи. Мо тив „ока ка ме ре”, ко ји се уче ста ло 
ја вља и атри бут ски ни јан си ра у зби р ци, од го ва ра ју ћи је сим бол 
мо дер ног по гле да ко ји у овим при зо ри ма тек пре по зна је гра до ве, не 
мо гав ши да их и ви ди. Та кав је по глед из пр ве пе сме „Мне мо си не”, 
ко ји ре зиг ни ра но кон ста ту је да „тре ба да кле, ве ро ва ти на реч” да:

(...) То је да кле град, та ка ме на со ха у рав ни ци
Ме ђу цр ним ки па ри си ма што крц ка ју у ве тру
Као да ске бро да;

И огло да не ко сти
При ста ни шта уда вље ног у мо кр ој тра ви,
По ки сли ска кав ци, не ко ди вље цве ће,
Под ни мо за ик ју че ра шњег ле та за тр пан озо ном
Под уру ше ним сво дом му ње; (...).

Та кав по глед ви ди „за ра сли ожи љак”, „са су ше но осрч је”, „укљу чен 
екран, сли ке не ма” од ква дра та не ба на за па ду. То што не до зво ља
ва да се име но ва ни гра до ви из на сло ва Ла ли ће вих пе са ма ука жу 
у це ли ни, по е тич ка је од лу ка ко ја да је још јед но зна че ње на слов
них „смет њи на ве за ма”. У „Еми си ји”, пе сми с кра ја зби р ке у ко јој 
се и ја вља ова син таг ма, том се не ви ђе њу да је ви ши зна чај –

Не ста ла се квен ца узи да на у сјај
Не ба згу сну тог у зид;

ево глас се вра ћа
И сва ђа се са сли ком јед ног гра да
Што већ рас ту ра се с ле ва на де сно,
Мр ви се као убр за ни Ва ви лон
У по ра зу ли ни ја ко је не из др жа ва ју
На лог да оста ну ус прав не;
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– јер не мо гућ ност при се ћа ња по чет ка смет њи на ве за ма оно је што 
спре ча ва за у ста вља ње „вр ло ду ге но ћи без љу ба ви”, раз вен ча ва ња 
сли ка и рас па да ња сми сла. 

Ипак, Ла лић ни је пе сник ре зиг на ци је и мо дер но сти као ра су
ла. Већ се у дру гој пе сми „Мне мо си не”, у ко јој је из ло же на сли ка 
не ста ја ња, „за ра ста ња ожиљ ка”, кроз по ре ђе ње зе мље и во де уво ди 
сли ка осни ва ча гра да ко ји „оре бра зду / За све ча ну се тву тр го ва 
и ку ла” и ко ји је због упор не срџ бе зе мље „што је де ка мен ис пи
сан, ру би / Ко те ис ту ре не над њен спо ри та лас” на лик „ла ђа ру 
ко ји др ве ним прам цем, пет ми ља на сат / Во ду оре, а бра зда му 
иза кр ме / У бе ли ко ров пе не об ра ста”. За о ра ва ње ри ту ал не бра зде, 
po me ri umа, део је мит ског ри ту а ла за сни ва ња гра да, у кла сич ном 
ње го вом по и ма њу све тог ге ста ко јим се на се љу обез бе ђу је ве чи та 
трај ност по твр дом и упи си ва њем уну тар осо ви не чо век –град –ко
смос. И ка да све до чи о не де ло твор но сти ри ту ал не прак се, о „кав зи” 
на су прот хар мо ни ји по сто ја ња, уно ше ње ове сли ке у пе сму пред
ста вља се ћа ње на сми сао сим бо лич ке рад ње и по ста вља ње на су
прот ти ши ни на ко јој (та ко ба нал но) „пли ва исто ри ја као уље на 
во ди”, пам ће ње оно га што је прет хо ди ло. Јер – „не ма чи сте бу дућ
но сти: про стор оста је за ра жен / Гро зни цом зна ко ва, кли цом при
се ћа ња”, ре ћи ће пе сник у „Мне мо си ни 3”, и по но ви ти на по чет ку 
че твр те пе сме ци клу са као „За бо рав [који] је ду са хле бом слеп ци 
ко ји са ња ју / Бу дућ ност ис пра жње ну, по ме те ну као со ба / Пре ула
ска но вих ста на ра”. Се ћа ње не по ри че про па дљи вост: 

Ру жа рђе
Већ скро је на је у че лич ној гре ди, за леб де лој
Над гра ди ли штем, ки ша уцр та ва врт
И мре жу ули ца у пу сти њу, бу њи ште се по ме ра
Низ ре ку, храм на па ди ну, друм си ла зи
Под зе мљу као зми ја – по кре ти су по ве за ни,
Реч бу дућ ност са мо не до вр ше но озна ча ва.

Ипак, пре о ста је стра шан на пор „да љу бав се пре по зна / у не ста
ја њу”, и „вич но око” да „рас по зна је не за це ље ни ху мус”, и за да ност 
„да се ћа мо се, да за да је мо уда р це”, јед но став но као што „бре скви 
је за да но да цве та”. И бре сква се, као и љу бав тог пре по зна ва ња 
ко је је ви ђе ње, ја вља и ра ни је у зби р ци, у пе сми „Ви зан ти ја VI II 
или Хи лан дар”, ко ја за вр ша ва ци клус „Атос у пет пе ва ња”. На кра
ју пу та, на ко ме се су сре ћу сли ке раз би је них гра до ва, по глед ко ји 
ви ди мо ре 
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(...) уда ље но
и пла во као око ка ме ре: 
Ако је сни мак ус пео, на ње му је оста ла 
И мо ја сум ња у чу до, по ме ре на у осмех, 
Нео штра, ско ро са бла сна – 

чу до „иза сле де ће оку ке” оста вља иза цр те ко ја на гла ша ва пре кид 
и про ме ну у то ну пе ва ња:

Чу до је град са јед ном је ди ном ка пи јом
Где ло зин ку тре ба пре ћу та ти без по гре шке,
Ући у до бар час, и пун љу ба ви
За ви дљи во:

за ка мен, ћер пич, оло во,
Ку ле, док са те, ку бе та,
Фо ли ју сре бра по по днев ног сун ца
На тан ком ста клу про зо ра, за сен ку што се пе ње
Ус прав но, као уље уз фи тиљ, уз ки па рис
У дво ри шту, ка ме ном по пло ча ном
И ди вљим сле зом – (...).

Пу на ма те ри јал на сли ка гра да ко ја из ра ста на кра ју пу та кроз ма
сли не „ста ри је од по не ког гра да или исти не” на лик је јед ној ко ја 
се већ ука за ла у зби р ци. Пр ва пе сма одељ ка „Бе о град на ста рим 
фо то гра фи ја ма” та ко ђе се отва ра при зо ром у ко јем ка ме ра „глад
ним ки клоп ским оком”

Гу та ко ров и тра ву љи ну, гу та ће ра ми ду
Кро ва на сав ској па ди ни, пре гри за ре ку 
Ма ло уз вод но од ушћа,
(...)
Ли шај на мо крим опе ка ма твр ђа ве
За ми шља об лик вр то ва на бри са ном про сто ру
(А на гла ви ше шир по мо дан и бео).

Ме ђу тим, ни то по гра фи ја „ра ђа ња ге о ме три је” у име но ва њу град
ских ме ста, ни сти хо ви Ми ла на Ра ки ћа као при зи ва ње прет ход ног 
упи си ва ња гра да у по е зи ју, ни алу зив ност кул тур них спо ме ни ка 
ко ји су пам ће ње исто риј ских до га ђа ја не до се жу чу до ко је по ни
шта ва вре ме:

По ку шај те са да да ли ста те књи гу
Уна траг – 

На пр сти ма оста је пе пео.



54

У дру гој пе сми ци клу са оста вља се отво ре на „мо гућ ност / Пра вог 
на став ка” за ме ном по сма тра ња укљу чи ва њем у жи вот про сто ра 
„сит ним те гом пам ће ња да нас”, са свим јед но став ним, сва ко днев
ним рад ња ма („по пе ти се на трам вај на Те ра зи ја ма”, „пре ћи пре ко 
мо ста”), јер та ко

Та сли ка жи ви за то што се вра ћа
Слич на и ни кад исто вет на, да би
По зна ла се бе у оку што ста ри
Из ну тра, као плод у сен ци;

Та ко
Сва ким по врат ком ра сте и бу дућ ност.

Са од но ше ње са про сто ром ко ји се ме ња, вер ност пре де лу, на гла
ше на је и у по след њој пе сми ци клу са. У кон тра сту пре ма не про
бој ној сли ци, да ге ро ти пу ба ште ко ја се ви ди са Ка пе танМи ши ног 
зда ња 1865. го ди не, отво рен је про лаз на ду нав ској оба ли, где се 
ди же Кула Не бој ша „ме ђу ђу бре том, по ред шљун ча ра, по ред пру
ге; / ка ме на ста бљи ка огром не ру же ва зду ха што се / отва ра слој 
по слој, а ми рис је вре ме”. За вр шни сти хо ви – „Мо жда сте та мо 
раз у ме ли, / Мо жда сте та мо чу ли: окре ће се то чак, / Мо жда сте 
та мо чу ли: шу ме, шу ме кри ла.” – по но вљен су бла го слов из пе сме 
„Ge ni us lo ci”, али не и име но ван као чу до, јер се не пре по зна је и 
од го вор с дру ге стра не, сем као слут ња да је у пи та њу „при вид на 
слу чај ност”. 

У „Ви зан ти ји VI II или Хи лан да ру” ства ри су дру га чи је, „не
у мит ни про стор ви дљи вог” по твр ђу је чу до та ко што 

Уве че, ста кло мо је пе тро леј ке има об лик ср ца
И уз тај пла мен пи шем – 

А пи шем о ру жи и бре скви у дво ри шту,
О ми ло срд ним очи ма у зла ту,
И ми слим о Про то мај сто ру љу ба ви, наг ну том
Над са вр ше ни цр теж чу да.

Нај ин тен зив ни ји до жи вљај про сто ра у зби р ци, ко ји до је дин ства 
у „са вр ше ном цр те жу” до во ди ру жу и бре скву, ср це и про ми сао, 
гле да ње, ми сао и пи са ње, име но ван је као чу до, јер је љу бав, про
на ђе на у раз ме ру „за да но га, / Је ди на мо гућ ност да се пре ра чу на / 
Не до хват, и да се сли ке раз вен ча не срет ну”. Са зре ва ње ока ко је 
гле да у гра до ве Ива на В. Ла ли ћа осве шће ње је не у мр ле љу ба ви 
гра до гра ди те ља, ко ја се ре флек ту је до по е тич ког кре да пи са ња уз 
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пла мен ср ца по но вље ног у „Ви зан ти ји X”: „Ми лост је у за дат ку, 
/ у мо гућ но сти / Да усне пе ва ју при вид, а ср це / Вер но оста не од
сут ном пр во ли ку.”

На тај на чин Ла лић до спе ва до ста ва ко ји ће ис по ве да ти сво
јим зре лим вр хун ци ма, збир ка ма Стра сна ме ра, Пи смо и Че ти ри 
ка но на, али и до свог од го во ра на епо хал ну упи та ност о смрт ним 
гра до ви ма с по чет ка овог тек ста. Ту где ње го вом са го вор ни ку Бог
да но ви ћу у до бр ом на да њу оста је са мо при зна ње да 

Ја не умем да ви дим це ли ну, а је ди на на по ред ност ко ју умем 
да уо чим и по ста вим и ко ја мо жда ви ше и ни је по гре шна, то је слич
ност две раз би је не сли ке. Па ипак, у ча су ка да град из ла зи из на шег 
не са мо фи зич ког, већ и мен тал ног и мо рал ног окруж ја, она ко као 
што пре ста је да би ва део на шег лич ног ин те гри те та, има у сви ма 
на ма, чи ни се, ве о ма ја ке во ље да га по но во ус по ста ви мо, да га не где 
у се би ду бо ко скри ве ног ипак про на ђе мо. По треб но је, за тре ну так, 
још јед ном се при се ти ти кла сич ног ана ло шког ни за: ко смо с–по лис –
чо век. Ако је град за мро на пр вом и на дру гом сте пе ну сво га по
сто ја ња, ако га не ма ви ше ни у сли ци све та ни на по вр ши ни зе мље, 
ни је ли ипак сво је ду бо ке тра го ве оста вио у чо ве ку?18

пе сник ис по ве да од го вор ко ји као да по на вља на ста вак тран сфор
ми са ног сти ха из „Ме ли се”: Ко их ви ди? Онај ко у „Рим ској еле ги ји” 
по ла зи на траг по зна ју ћи по ре кло ја ког осе ћа ња по ве за но сти са ко
смич ким устрој ством у се би, и зна њем да је љу бав, не ло гос, пут 
ко јим се до спе ва до чу да це ли не, злат ник за ку по ви ну не мо гу ћег. 

И опет је на де лу дво смер на раз ме на: зре лост во ље да се у 
про па дљи во сти пе ва не по рек ну та вред ност, да се и у до вр ши во сти 
про чи та све до че ње са вр шен ства, ни је са мо ис хо ди ште Ла ли ће вог 
пе ва ња про сто ра већ пе сни ко ва по е ти ка са ма. 

18 Б. Бог да но вић, нав. де ло, 75.




