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ВЛА ДИ МИР ВУ КО МА НО ВИЋ РАС ТЕ ГО РАЦ

„МЕ ЛИ СА” ИЛИ ПЕ ВА ТИ  
НА О РУ ЖАН СО БОМ

На ви ше је на чи на Ме ли са Ива на В. Ла ли ћа при вла чи ла па жњу 
кри ти ча ра. У тек сто ви ма ко ји су јој по све ће ни го во ри ло се о жан ров
ском од ре ђе њу ове пе снич ке це ли не, ин те гра тив ним фак то ри ма 
ко ји де лу ју уну тар ње и, на ро чи то, ње ној ве зи с „Де сет со не та не
ро ђе ној кће ри”. Та ко ђе, осве тље ни су ње но фор мал но об ли ко ва ње 
и на чи ни фи гу ра ци је, у ко ји ма по вла шће но ме сто за у зи ма ју го вор 
о со нет ној фор ми, те лир ском апо стро фа ту и апо стро фан ту, а па
жња је по све ће на и пи та њу ње них те жи шних те мат ских та ча ка, 
услед ко јих је Ме ли са од ре ђи ва на као по е ма о љу ба ви, ме та мор фо
зи и(ли) је зи ку.1 Мо же ли се, ме ђу тим, Ме ли са по сма тра ти као мит 
о јед ној по жељ ној ме та мо р фо зи са мог је зи ка? Ако мо же, ко је би 
би ле по сле ди це оства ре ња та кве ме та мо р фо зе по је зик са ме пе сме? 
Је дан од мо гу ћих од го во ра по ку ша ћу да ски ци рам у овом тек сту, 
али тре ба, ми слим, има ти на уму да пут до те крат ке ски це и до оно
га што би ова ме та мор фо за мо гла да зна чи во ди кроз кон тек сту а ли
за ци ју је зикâ уну тар по е ме. Сто га ће пре све га би ти про мо тре но 
на ко ји на чин пе сник у Ме ли си гра ди два умно го ме одво је на, раз ли
чи та и су прот ста вље на све та, као и две фи гу ре ко је у тим све то
ви ма ег зи сти ра ју.

1 Ти хо мир Бра јо вић, „Из ме ђу мит ске и тра гич ке ви зи је: ʼМе ли саʼ и ʼДе сет 
со не та не ро ђе ној кће риʼ”, у: Од ме та фо ре до пе сме, „Гри го ри је Бо жо вић” – 
Про све та, При шти на – Бе о град 1998, 160–177; Алек сан дар Пе тров, „Ци клу си у 
по е зи ји Ива на В. Ла ли ћа: ʼМе ли саʼ”, у: Пост сим бо ли стич ка по е ти ка Ива на В. 
Ла ли ћа, збор ник, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност – Учи тељ ски фа кул тет, 
Бе о град 2007, 59–91; Све тла на Ше а то вић Ди ми три је вић, „Од ʼМе ли сеʼ до ʼДе сет 
со не та не ро ђе ној кће риʼ – ци клу си и кон текст”, у Књи жев на исто ри ја, год. 41, 
бр. 139 (2009), 595–622; Све тла на Ше а то вић Ди ми три је вић, „Ци кли за ци ја со не та 
– Ку ле но вић, Ра ич ко вић, Ла лић”, у: Епи за ци ја мо дер не ли ри ке, Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност, Бе о град 2014, 153–171. 
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Ка сар не ни су вр то ви

Нај ве ћи део по е ме оства ру је се кроз де таљ но ис пи си ва ње 
раз ли ке из ме ђу про сто ра лир ског ја и про сто ра Ме ли се.2 У пр вом 
зе мља на пук не „ко усна гро зни ча ва”, плит ке ре ке „по ла ко си ла зе 
с ума”, „мо ре шу шти ко нео пра на сви ла”; у дру гом на ла зи мо, мо
жда, „то то пло”, „кр да бо ро ва ми ри сно го ре / Упа ље на све тло шћу”, 
сун це је „ис ко ва но без гре шке / Си гур ним за ма си ма до бро сми
шље них бо го ва”, ста бла ра ђа ју „ве тар, би стар а густ ко па ра”, „ве
тар што уђе под ко жу да опи је”, а слу ће ни про стор је „чи сти из вор 
сја ја”, „чи шћа ја ва / И чи шћи сан од сна и ја ве ове смр ти”.3 Ње го
во осли ка ва ње пра ће но је ви зи јом мит ског скла да, па се на ју гу, 
где га лир ско ја с не си гур но шћу ло ка ли зу је, на ла зи „за ви чај склад
них зве ри са и без ро го ва / Што мо гу да диг ну гла ву и глас пе ва ча 
слу ша ју”. Де скрип ци ја се оства ру је, да кле, при ка зи ва њем де та ља 
кроз ра зно вр сна по ре ђе ња, пер со ни фи ка ци је, ме та фо ре итд., а 
из над свих њих сто ји су прот ста вља ње два ју све то ва. Пр ви се у 
том кон тра сту ука зу је као про стор бо ле сти, ја ло во сти и не чи сто
те, про стор ко ји је за бо ра вио сво ју свр ху и ко ји не ста је, дру ги као 
чи сти пре део друк чи је чул не за си ће но сти, ме сто скла да и сми сла.

Ни су рет ки опи си ко ји би мо гли да су ге ри шу пре ли ве из ме
ђу ова два све та и ти ме њи хо ву пре пле те ност. Они мо жда јед на ко 
мо гу да ука жу на не мо гућ ност лир ског ја да иза ђе ван окви ра 
по зна тих пред ста ва.4 Дру гим ре чи ма, или су ови про сто ри у по
не че му слич ни или лир ско ја као је ди ни на чин да при ка же свет 
Ме ли се ви ди ком би на ци ју већ по зна тих пред ста ва и вер бал них 
ре кви зи та. Та ко се, при ме ра ра ди, свет лир ског су бјек та по не кад 
ви ди као врт, али пуст; и у ње му има пе ска, али он ни је густ и 
зла тан већ сте ри лан. Кад се у пре де лу Ме ли се и по ја ви не ки опис 
ко ји би но сио не га тив не ко но та ци је, он би ва при ми рен ре че нич
ним кон тек стом ко ји ус по ста вља рав но те жу та ко што омо гу ћа ва 
да се не га тив не ко но та ци је по ву ку пред деј ством оних по зи тив них. 

2 Тре ћи про стор се на зи ре, али се не оцр та ва та ко ја сно као ова два – про
стор мр твих. У ње му нај ва жни ју уло гу има ју гла со ви мр твих (на шта ука зу ју 
и на зи ви 16, 17, 18. и 19. со не та), а о њи ма ће не што ка сни је ви ше би ти ре чи. 

3 Сви на во ди из по е ме да ти су пре ма: Иван В. Ла лић, Вре ме, ва тре, вр то ви, 
Дела Ивана В. Лалића, 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, 159–191. 

4 У јед ном раз го во ру пе сник ће ре ћи ка ко „ви дљи во и из ре ци во су на ша 
суд би на”, Иван В. Ла лић, О по е зи ји, Дела Ивана В. Лалића, том 4, 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, 273–274. 
По је ди не тврд ње из не се не у раз го во ри ма ко је су раз ли чи ти но ви на ри и кри ти
ча ри во ди ли с Ла ли ћем у ве ли кој ме ри су у до слу ху или у из ра зи том рас ко ра ку 
са оним што су ге ри ше Ме ли са, па ми се чи ни упут ним да се те ве зе ма кар и овлаш 
у овом тек сту до так ну.
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А оне су то го то во при ну ђе не да учи не с об зи ром на вред но ва ње 
про сторâ ко ји пру жа ју оста ли де ло ви по е ме. Кад, ре ци мо, у го во ру 
о ју гу лир ско ја ка же „о та гро бља мор на ра // Ко ји ми ру ју раз је де ни 
на кри ста ле со ли”, ко но та ци је про ла зно сти и смрт но сти, не ста ја ња 
и раз је де но сти умр лих те ла су прот ста вља ју се мир(овањ)у и чи сто
ти кри ста ла, и то не би ло ког, већ кри ста ла со ли.5

Док у Ме ли си ном све ту оби та ва ју ро је ви пче ла, лир ско ја око 
се бе ви ди „пре о бра жај звуч ни / Ве тра у ро је ве му ва”. Му ве ме то
ни миј ски про го ва ра ју о смр ти, у ко јој се те ло рас па да, а пи та ње 
смр ти и рас па да ња ну жно је ве за но за пи та ње вре ме на. Сто га је 
и у овом по гле ду ус по ста вље на раз ли ка из ме ђу два све та. У Ме
ли си ном вр ту ве тар „љу ља ко лев ку сја ја, упо р ну мла дост вре ме на”, 
док с ове стра не зи да „Вре ме по на вља окрет око пра ста рог хва ти
шта / Што рђа из ван ње га”. Прем да се и у про сто ру лир ског ја вре
ме по на вља, а у том по на вља њу по на вља се и мла дост, оно ни ка да 
ни је пот пу но исто. Неис тост по на вља ња за гор че на је пре ла ском 
из пре де ла ра ђа ња у пре део смр ти, из ко га се, исти на, на но во ра
ђа, али уз ис ку ство уми ра ња. По на вља ње вре ме на, ко ли ко год да 
мо же да су ге ри ше трај ност, мо жда ви ше ак цен ту је про мен љи вост, 
не ста бил ност, ко јој се до пи су је осе ћа ње бе сми сле ног кре та ња у 
круг. Ни ка ква вр ста ево лу тив ног кон ти ну и те та у ко јој би, ре ци мо, 
ко нач ни ре зул тат би ла не ка трај ни ја мла дост ни је ни на го ве ште
на. А ње на трај ност, ње на не про мен љи вост мо гла би би ти за лог 
исти ни то сти, док у стал ном кре та њу мно го шта има кон ту ре при
ви да. На Ме ли си ној стра ни баш упо р на мла дост вре ме на оп сто ја ва, 
баш ста бил ни зе нит ко ји не до пу шта ни ка кву де гра да ци ју оно га 
ко ји уну тар тог зе ни та тра је.6 

Ме сто лир ског ја оцр та но је сло је ви то и у том сли ка њу бит но 
ме сто за у зи ма од нос пре ма ства ри ма и љу ди ма. Љу ди у овом све
ту „пу не сво је зде ле / Обич ном хра ном жи вих”, „не зна ју ни шта” 
и „уми ру, са све шћу на јед ном из ли шном”, па лир ско ја ме ђу њи ма 
осе ћа ван ред ну уса мље ност. То што овим љу ди ма баш пти це цр ве
не бо је смр ти па да ју на че ло ни је слу чај но. Пти це за пре чу ју по глед 

5 Раз је да ње ће би ти по но вље но у дру гом кон тек сту, ко ји се не по сред ни је 
до во ди у ве зу са мо рем: „Зи ма од ла зи, мо ре шу шти ко нео пра на сви ла / У цр ве
ним ува ла ма; наг ну ти на пе ску дна / Ми чу ду гим ве сли ма бро до ви дав но по то
пље ни, / Ура сли у крв мо ра; исто је ми ца ње жи ла // У зе мљи за гре ја ној у пр вој 
цвет ној пе ни / Што раз је да ста ње ни снег.” Ми ца ње жи ла во ди ка про ле ћу и 
ре ге не ра ци ји при ро де; та ре ге не ра ци ја, да ље, до но си бу ђе ње да на и при ро де у 
овом све ту, ме ђу тим у њи ма не ма ни ка квог сми ре ња, већ мо гућ но сти ка сар не 
и на о ру жа них љу ди ко ји се ди жу на труб ни знак.

6 У про сто ру лир ског ја ста ре ње је обе ле же но де гра да ци јом, не са мо 
сто га што при бли жа ва смр ти, већ сна жни је ти ме што се ис ку ство при сут но сти 
осе ћа као те рет, под ко јим оста је за пре те на спо соб ност да се Ме ли са осе ти не
по сред ни је.
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на не бо, на оно стра но, а про стор че ла је, ме то ни миј ски, про стор 
ло гич ког и ин те лек ту ал ног. Упра во кроз ње га до ла зи до уни ште ња 
исти ни тог сна „што спа ва иза ви да”. По вла шће но ме сто сна као 
исти не по др жа но је не по ве ре њем у соп стве на чу ла, чи је се по сто
ја ње, и де ло ва ње, ви ди као роп ство: слух ту за о ста је за пра вим 
слу хом, очи се „спо ро и те шко окре ћу // Као сун цо кре ти, јед на ко 
не са вр ше не”. Уну тар пред ме та се пре по зна ју тра го ви тран сцен ден
ци је, али „обич на” чул ност вра ћа лир ско ја у про стор у ко ме су 
ства ри оно што је су – не ми при сут ни ци: ства ри су, чи та мо, „твр де 
и не го во ре ни шта”. Твр до ћа ства ри мо гла би да го во ри о њи хо вој 
по сто ја но сти, али је из ве сно да у овом кон тек сту то не чи ни. Пре 
је реч о то ме да она уки да мо гућ ност преоб ли ко ва ња, а да је то 
уки да ње пра ће но не мо гућ но шћу ко му ни ка ци је. Го вор ства ри и 
раз го вор с њи ма зна чио би и ус по ста вља ње ка квета кве ди на ми ке 
од но са, та ди на ми ка, опет, мо гла би да до не се осми шље ње њи хо
вог по сто ја ња, као и по сто ја ња лир ског су бјек та ме ђу њи ма. Ћу
та ње та кав по крет на де не до зво ља ва. Кру тост и не до ступ ност за 
ко му ни ка ци ју узрок су збу ње но сти лир ског ја: ако се не мо же 
про дре ти у сми сао ства ри ко је су ту, он да се не мо же би ти си гу ран 
ни у по сто ја ње тог сми сла, а ова не си гур ност увод је у пи та ње сми
сле но сти све га што по сто ји уну тар све та лир ског су бјек та, па и 
ње га са мог.

Ме ђу ства ри ма на ро чи то ме сто за у зи ма огле да ло. Оно је је
ди ни пред мет ко ји лир ском ја мо же не што да ка же о ње му са мом 
уну тар овог све та, али вред ност те ин фор ма ци је је, ипак, под ве
ли ким зна ком пи та ња. Огле да ло – и све оно што мо же да пре у зме 
функ ци ју огле да ла – ла же, и то тро стру ко. Пре све га, оно да је са мо 
од раз, дво ди мен зи о нал ни при каз ви ше ди мен зи о нал ног и за хва та 
са мо део ег зи стен ци је лир ског ја. Огле да ло се уз то „ми че”, по ме
ра, увек по ка зу ју ћи не што дру го и дру га чи је (што је, сва ка ко, 
омо гу ће но ње го вим прет ход но на вед ним не до стат ком – не спо соб
но шћу да за хва ти це ли ну). Ко нач но, чак и да се не ми че, чак и да 
мо же да за хва ти це ли ну, „реч” огле далâ би ла би про бле ма тич на 
јер она има ју „ле жи шта / У чвр стим окви ри ма све та ко ји од ра жа
ва ју”. То што је у осно ву огле далâ угра ђен свет уну тар ко га по
сто је од ре ђу је у ве ли кој ме ри и на чин при ка зи ва ња и оно што ће 
би ти при ка за но.7

Ни је он да ни чу до што се пре по зна ва ње Ме ли се од ви ја тек у 
оним тре ну ци ма у ко ји ма су уки ну ти или ма кар до из ве сне ме ре 

7 Ва ља до да ти, ме ђу тим, да и то што би лир ско ја же ле ло да ви ди ни је 
спо соб но да (се) по ка же, јер је под роп ством при сут но сти „по кре та на у че них”, 
ко ји су „око ва ни ис ку ством”.
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ре ду ко ва ни би ло ка кви чул ни ути сци уну тар про сто ра у ко ме је 
лир ско ја при сут но. Она се ви ди „но ћас мо жда у овој со би // У 
ко јој не ма про зо ра, у ко јој не ма вра та, / Са мо ти ши на, ва тро, и 
не му што ку ца ње са та”. Оста ју ћи без уто чи шта у оно ме што је 
по зна то, лир ско ја осе ћа страх и тек ка да до ђе до опу шта ња Ме
ли си но те ло се пре по зна је у „сло мље ним но ћи ма стра ха”, као што 
„сле пац слу ти пти цу лет њег да на // У ста рим вр то ви ма”, као што 
„ста бло об не ви де ло / Нај зад пре по зна ли шће што га у про ле ће 
збу ни”.

„По сто ји пут до твог вр та” обра ћа се лир ско ја Ме ли си, и до
да је: „Мо же се про ћи, // На о ру жан оним што не мам”. У том кре
та њу ка њој, ко је је за пре че но ја сном гра ни цом, бит ну уло гу пре
у зи ма ју нож и крик. Нож ко јим по ку ша ва да се рас по ри по ме ну ти 
зид, при че му не а де кват ност ору ђа упу ћу је на не до вољ ну сна гу 
да се он про би је. Нож је ту као по ку шај на си ља над по дво је но шћу 
све то ва, ко ја се осе ћа као на мет ну та спо ља и не при хва та ла ко. 
Упра во то не при хва та ње, за јед но са све шћу да је иза зи да мо гућ 
је дан са свим но ви и друк чи ји про стор про из во ди крик не мо ћи, 
бо ла и оча ја ња. У тај крик је, из ме ђу оста лог, угра ђе на и же ља да 
не ко с дру ге стра не зи да чу је бол ко ји про из во ди ова ква рас по
де ла про сто ра, а ње го ва си ли на и упор ност у по ку ша ји ма да се 
у дру ги свет до спе симп то ма тич ни су. На и ме, са мо за зи ва ње Ме
ли се и ње ног вр та чин је ве ре у ње га или би то тре ба ло да бу де. 
Ако она мо же да се ода зо ве (и ако се ода зи ва осме хом, зу јем итд.), 
он да по сто ји; ако не мо же да се ода зо ве (или не мо же да се ода зо ве 
до вољ но ја сно), он да не по сто ји (или се не мо же зна ти да по сто ји) 
и ло гич ки је бе сми сле но до зи ва ти је. Уко ли ко про стор Ме ли се и 
оно га што она тре ба да оте ло тво ри по сто ји, уко ли ко је ту, за што 
је он да бит но да се от кри је већ сад? Исти на је да ни је ла ко под но
си ти соп стве ну не до стат ност, про ла зност и ми сао о соп стве ној 
смрт но сти, али ако по сто ји ја ка ве ра у врт, он да се он иш че ку је 
са сми ре њем. Ов де, ме ђу тим, сми ре ња не ма, већ са мо кри ка, па 
на си лан по ку шај да се зид рас по ри мо же да озна чи крх кост ве ре 
лир ског ја пред не из ве сно шћу дру гог све та и та кав чин ни је ни шта 
дру го не го оте ло тво ре ње па ра док сал ног ва па ја: „Ме ли са, шта ако 
те не ма?” Шта ако не по сто ји про стор иза зи да? Ако овај зид ни је 
гра ни ца из ме ђу про сто ра већ – не та ко ла ко за ми сли во – са мо гра
ни ца овог про сто ра? Са не мо гућ но шћу да се про дре у тај дру ги 
пре део ра сте мо гућ ност сум ње и пре стан ка ве ре. Јер, ка же на дру
гом ме сту лир ско ја, „нож је пу ко, и пти ца ми ле ти око ра ме на”: 
иста она пти ца ко ја кљу је исти нит сан, стра шна сто га што до но си 
сум њу у мо гућ ност да се иза зи да Не ко, ипак, не на ла зи.
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Из ван ме не не ма мог из гу бље ног ра ја

Об ли ко ва ње иден ти те та лир ског ја умно го ме је нео дво ји во 
од об ли ко ва ња Ме ли се, што уо ста лом по је ди ни сти хо ви и екс пли
цит но го во ре (нпр. го ре већ по ме ну то: „Пре по зна јем те као што 
„ста бло об не ви де ло / Нај зад пре по зна ли шће што га у про ле ће 
збу ни”). У пред ста вља њу ње го ве фи гу ре зна чај но ме сто за у зи ма 
го вор о се ћа њу.8 Око нас, ка же лир ско ја, би ла су не ка да дав но 
„по ља / За ле лу ја на чи стим ве тр ом” и „не бо / Ко је се ло ми ло у нас, 
као све тлост чи ста”, а се ћа ње на тај пеј заж све же је „као шет ња / 
Кроз про стор па жљи во сло жен од ста бла и ве дри не / И зе ле не ми
ри сне во де у ко ју се сун це тру ни”. Атри бу ти све тло сти и чи сто те, 
да кле исти они ко ји ма је опи си ван свет Ме ли се, на ла зе се у се ћа њу 
на до ба кад смо и ми би ли та мо. Ме ста иди ле су и ме ста сло бо де: 
чак и та мо где се по ја вљу ју ста бла, као евен ту ал на пре пре ка кре
та њу лир ског ја, пре пре ка ко ја би оте жа ла се ћа ње, про стор ће би ти 
„па жљи во сло жен” из ме ђу њих.

У ве зи с овим се ћа њем, два пу та, ме ђу тим, чи та мо: „то се не 
пам ти”. Овај ис каз мо же мно го шта да зна чи, али се чи ни да уну
тар по е ме те мељ ни је оп ста ју две мо гућ но сти. Јед но је ње но чи та ње 
као обез ли че не кон струк ци је, у ко јој се по твр ђу је уса мље ност лир
ског ја. Мо жда оно пам ти ово што чи та мо у пе сма ма, али дру ги, 
љу ди око ње га, не пам те. Опет, „то се не пам ти” мо же да зна чи 
ка ко ова кву иди лу ни је мо гу ће за хва ти ти (овим) пам ће њем. Та кво 
раз у ме ва ње по др жа ва ју сти хо ви ко ји го во ре ка кво би се ћа ње на 
иди лу мо ра ло да бу де – „без по вре де, без сти да, / Ко злат ни глас 
у ве тру, осло бо ђен ан те на”. Осло бо ђе но ан те на, јер сва ка ан те на 
при ма са мо део сиг на ла ко ји су пу ште ни у етар, а ово се ћа ње тре ба 
да про го во ри о то та ли те ту по сто ја ња. На том тра гу мо же се прет
по ста ви ти ка ко је нео п ход но да се ћа ње не „по вре ђу је”, не оште ћу
је то та ли тет ко ји се пер ци пи ра и ка ко је то та ко ђе је дан од раз ло га 
за што пам ће ње ни је мо гу ће. Мо гло би се, ма кар с јед на ким пра вом, 
ре ћи да и са мо се ћа ње на пу но ћу по сто ја ња по вре ђу је оно га ко ји 
по сто ји на дру ги на чин ти ме што му по ка зу је не пот пу ност ње го ве 
ег зи стен ци је. Ов де, за пра во, и ни је реч о то ме да се ћа ње по вре ђу је 
не ког, не го онај ко ји се се ћа бол но под но си се ћа ње, сам се бе ра ња
ва осве шће њем (без)вред но сти соп стве ног би ти са ња. За ни мљи во је, 
ме ђу тим, да на дру гом ме сту лир ско ја твр ди ка ко „осе ћа ти ра ну 
зна чи жи ве ти уде сно”. По то ња реч је дво сми сле на: уде сно мо же 
зна чи ти „фа тал но, суд бин ски” (Ме ли су лир ско ја до зи ва и као „очи 

8 У исто вре ме је оче ки ва но, али и за ни мљи во, да у ње му пре о вла да ва ви
зу ел ни ути сак. Оче ки ва но – јер се ћа ње обич но у ве ли кој ме ри то и је сте; за ни
мљи во – он да кад се се ти мо ма ло пре ђа шњег од ри ца ња од чул ног. 
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гу сте ко би”), а мо же би ти и „по де сно, угод но”; мо же на гла ша ва ти 
удес, као што мо же и ис прав ност тог (о)се ћа ња. Прем да на о ко ам би
ва лент но, ов де је син те за ви ше не го мо гућ на: упра во осе ћа ти удес 
и би ти ра њен Ме ли сом зна чи осе ћа ти сво је не пот пу но по сто ја ње 
у при сут но сти и пра во, пот пу но по сто ја ње у ње го вом од су ству.9

У са мом лир ском ја, ме ђу тим, по сто је са мо не је дин стве ни 
од сеч ци при се ћа ног. Они су у ње му при сут ни мно го ви ше као 
ка ква не де фи ни са на во ља и у об лич ју стра ха од то га да се се ћа ње 
јед ном не ће ода зва ти. Та во ља је „пло вид ба ма лог бро да / дав но 
обес по са ђе ног”, бро да, да кле, чи ји су на гла ше ни атри бу ти крх кост, 
оли че на у ње го вим фи зич ким ди мен зи ја ма, и на пу ште ност, ко јој 
се узро ци са мо мо гу на га ђа ти; „дав ност” тог на пу шта ња ука зу је на 
ње го ву ста рост (та ко, мо жда, и на ар ха ич ност во ље). Она је та ква 
да је са би је на „у гру мен пла ме на што не плам ти / у за ста ви цу вре
ме на што ми ма ло ле пр ша / у ме со мог ча са што не са зри до пло да”. 
Са би је ност упу ћу је на ње ну ве ли ку кон цен три са ност на ве о ма 
ма лом про сто ру, али та по тен ци јал на сна га је не до вољ на: пла мен 
ко ји не плам ти и ни је не ки пла мен, ме со ча са ко је не са зри до пло
да (пре о бра же ња у не што ван ње га?) оста је ја ло во ме со, во ља чи је 
је де ло ва ње да ле ко од то га да ре зо ни ра Ме ли си но ле лу ја ње по ља 
са свим крх ка во ља.

Чак и ова ква во ља же ли да се ис ка же, па лир ско ја „опа сно 
обич не ства ри стал но назива[м] / Име ни ма цве ћа, во ћа и све тлу
ца вих ме та ла”.10 Опа сност обич но сти и ина че је јед на од од ли ка 
про сто ра уну тар ко га оно по сто ји, ко јој је су прот ста вље на Ме ли
са, та „да ле ка сна га без обич ног ли ца”. Ме ђу тим, шта мо же да зна
чи на зи ва ње ства ри она квим име ни ма? Оно под ра зу ме ва ви ђе ње 
ле по те, зре ло сти и све тло сти у ства ри ма ко је на ве де не ква ли те те, 
ма кар на из глед, не по се ду ју. Та кво ви ђе ње по др жа но је се ћа њем, 
али не уки да мо гућ ност лу ди ла. Ако се са мо по сум ња у то да је 
узрок ова квом из ри ца њу нео бич них име на исти ни то се ћа ње, вео

9 Се ћа ње мо ра да бу де и без сти да, ка же лир ско ја. Јер, ако је оно „не по зна
то у кру гу љу тог кр ша”, ве ра и ода ност овом се ћа њу под ра зу ме ва ју под но ше ње 
раз ли ке у од но су на дру ге. Вер ност пре де лу иди ле не мо же да по сто ји без сна
жне уве ре но сти да она (то) је сте, а чи ње ни ца да је у том слу ча ју ствар ни ја од 
дру гих пре де ла и да је лир ски су бјект до ње до шао по ка зу је, из ме ђу оста лог, и 
ње го ву сна гу. Сто га вер ност овом пре де лу про во ци ра стид као на кнад ну ре ак ци ју 
про ис те клу из же ље за соп стве ним не ис ти ца њем до ла ска до ау тен тич не исти не 
Ме ли се. А као и увек кад је реч о до ла ску до оно га што се сма тра Исти ном, по
себ но је пи та ње ети ке да ли се и у ко јој се ме ри та Исти на сме на ме та ти дру ги ма.

10 Уп.: „И иза ак ту ел ног исто риј ског вре ме на и кон крет ног про сто ра мо
гу ће је, про стим пе снич ким ре зом, отво ри ти вре ме и про стор ми та. У из ве сном 
сми слу, све мо же те по сма тра ти, од но сно до жи ве ти као па сли ку, или ими та ци ју 
ми та. Ста не те, но ћу, на оба лу мо ра и се ти те се пр во бит ног ха о са. О с е  т и  т е  г а. 
За гле да те се у ток Са ве, са не ког спла ва на Ади, и ми сао вам од лу та низ Ле ту”, 
И. В. Ла лић, О по е зи ји, 273–274.



63

ма ла ко се мо же по ми сли ти да је лир ско ја, у не под но шљи во сти 
јед не вр сте по сто ја ња и еска пи стич ком при жељ ки ва њу иди ле, 
из гра ди ло око се бе са свим но ви а фик тив ни свет, па ви ше ни не 
рас по зна је оно што око ње га за и ста ег зи сти ра.11

Сти хо ви „Мој сан је хлеб, Ме ли са, а ти си ру жа у хле бу, / И 
хлеб је иза зи да, та мо где зу је пче ле” про го ва ра ју, оче вид но, о ма
ло пре по ме ну том исти ни том иди лич ном сну. Ме ђу тим, овим 
иди лич ним при зо ри ма на су прот по ста вље на су три це ла со не та 
у ко ји ма сан има ко шмар ну ди мен зи ју: „Коњ”, „Чо век” и „Ру дар”. 
Пр ва два при ка зу ју са др жај сна, док тре ћи да је па ра бо лу о ру да ру 
као сли ко вит при каз си ла ска у ње га. По је ди ни мо ти ви се кроз ове 
со не те не ја сно пре пли ћу. Та ко, ре ци мо, осе ћа ње про го ње но сти и 
стра ха сен чи пр ве две пе сме, али је већ те же по ку ша ти јед но знач
но од ре ди ти ко ко га про го ни и због че га. Оно пред чим се бе жи 
оста је ви ше знач но, омо гу ћа ва раз ли чи та сим бо лич ка учи та ва ња 
и, чи ни се, тек по ве зи ва ње раз ли чи тих фраг ме на та, ко ји оста ју ло
гич ки оде ље ни.

За зи ва ње озве ре них зве зда и озве зда них зве ри уво ди бој ног 
ко ња ко ји ју ри на лир ско ја, па се мо же прет по ста ви ти да је овај 
стра шни бој ни коњ (звер) у уској ве зи са Ме ли сом, ко ја се че сто 
на зи ва зве здом. Сви атри бу ти ко ња ука зу ју на раз ло ге за страх: 
он је ве лик, те жак и ши рок, он је по но сан и зао, при том дав но из
у мр ле па сми не, што ње го вој фи гу ри до да је мит ску ау ру, он ју ри 
на лир ско ја. За пра во, као да кроз ње га сти же ка зна од Ме ли се. 
Али, ка зна за шта?

Коњ о ко ме је реч коњ је не ко га ко се на зи ва на јам ни ком и ко 
је „раз би јао две ри / упла ше них ол та ра”. То раз би ја ње две ри је на
сил ни по ку шај ула ска у про стор све ти ње, у мно го ме сли чан упо
тре би но жа и кри ка. У сво јој на сил но сти он је и не при ме рен, јер се 
у про стор ко ји на ли чи ол та ру на пра ви на чин мо же ући са мо мо
ли твом и ми ло шћу/бла го да ћу бо жан ства. По ку шај да се ол тар 
оби је мо же се схва ти ти и ов де као чин сум ње, слич но као и вра
ча ње ки ши, та ко ђе про пра ће но ка зном са не ба.12 Ни је слу чај но ни 

11 Кад лир ско ја про го ва ра о стра ху од сли ке што „као сан је ста ра: / Не 
чу је зве зда зов по лу де лог со ко ла ра”, упра во је о то ме реч. „Оби чан” со ко лар у 
„обич ном” све ту до зи ва со ко ла, а не зве зду; са стра не гле да но, за зи ва ње зве зде 
де лу је као лу дост јер у њој на из глед има ве о ма ма ло или ни шта од „со ко ло сти”. 
Ло ги ка се, ипак, не на слу ћу је те шко ако се ис каз не схва ти до слов но, од но сно 
ако се схва ти као део пе снич ког а не раз го вор ног, „обич ног” из ра за, као део игре 
пре о бра жа ва ња: упра во Ме ли са, као зве зда, омо гу ћа ва но ву вр сту ви да и сто га 
ни је ни ма ло чуд но што се на зи ва со ко лом, чи ја је јед на од глав них осо би на 
ја сан и до бар вид. Вид ко ји ви ди и оно што се ина че те шко пер ци пи ра.

12 Уп.: „Мо жда тре ба кре ну ти од чи ње ни це да по е зи ја и ре ли ги ја, као пра
фе но ме ни, има ју за јед нич ки ко рен; про то ти по ви вра ча, све ште ни ка, про ро ка и 
пе сни ка уме ше ни су од исте гли не. Ако су се то ком вре ме на из ди фе рен ци ра ли, 
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што се по ме ну те две ри раз би ја ју „брон за ним окло пом груд ним”: 
оклоп се на ла зи упра во на оном ме сту ода кле мо ра да до ђе мо ли
тва отво ре на у сво јој ра њи во сти, брон за та мо где би мо ра ла да по
сто ји то пли на скром но сти и скру ше но сти. Мо же се прет по ста ви ти 
да у овом окло пу има уче шћа онај у ко ме се лир ско ја бу ди: по сле 
сна оно је „у те шком окло пу пле ме на / Ко је зна за хра брост али се 
не се ћа сми сла”. Раз би ја ње ол та ра на ли чи и си ла ску у дав ни сан 
о ко ме лир ски су бјект го во ри у јед ном од на ред них со не та. Јер, си
ла зе ћи у ње га, он по но во по ку ша ва да пре у зме кон тро лу над оним 
над чим не мо же да је има, иа ко је све стан из ве сно сти коб ног ис хо
да, све стан то га да „лу та ће по ок ну, по лу слеп, док не по пу сте гре де”. 
Та кав, (сво је)во љан си ла зак упра во чи ни игру не чи стом, док ће 
слич на игра пре по зна ва ња Ме ли се, он да ка да до ђе без сво је вољ не 
ак ци је лир ског ја, кроз по ја ву про ле ћа, би ти на зва на игром ко ја 
је „чи ста до бо ла”.13

Осе ћа ње ко је об је ди њу је ове со не те је страх, а огле да ло тог 
стра ха ис цр та ће се на зи ду ко ји одва ја два све та. На том зи ду се 
ис пр ва ра ђа „зе ле на мр ља” („зе ле ни ар хи пе лаг сит них цве то ва вла
ге”), ко ја у да љем то ку пе сме по ста је узи да на „зе ле на рђа мог ли ка”. 
Ути ски ва ње те рђе је ути ски ва ње ли ца ко је је „без очи ју, ли це без 
уста, ли це без сна ге”. Ли це, ко је је, за пра во, му ти ра ло у не што без
о блич но и ко је, да ни је на зва но ли цем, те шко да би не ко мо гао да 
пре по зна. То ли це без сна ге (ко ме је су прот ста вље на Ме ли са као 
„да ле ка сна га без обич ног ли ца”) из гу би ло је упра во оно што је 
на ње му нај ак тив ни је: ње го ва пер цеп ци ја је уни ште на, ње го ва спо
соб ност да ис ка же оно што пер ци пи ра исто та ко. Зид је у овом слу
ча ју гра нич но ме сто из ме ђу под руч ја јед ног ви да и го во ра и не ког 
са свим дру га чи јег, ме сто без сна ге да се тра је у јед ном или дру гом 

то не зна чи да су се ме ђу њи ма по ки да ле, јед ном и за у век, све ве зе; на ро чи то 
не оне ду бин ске, на пр ви по глед нај ма ње уоч љи ве”, И. В. Ла лић, О по е зи ји, 272.

13 У дру гом сну (или дру гом де лу сна) ус по ста вља се ло гич ки слаб, али 
мо тив ски сна жан кон ти ну и тет с пр вим. Тај кон ти ну и тет се на слу ћу је, ре ци мо, 
у об ли ко ва њу про сто ра: коњ је у пр вом ју рио „из цр не рав ни це”, а сад је чо век 
тај ко ји тр чи „пре ко рав ни це пе ска” док у ве тру „пли ва сун це и цр на му је бо ја”. 
Као што се ма ло пре лир ском ја при бли жа вао коњ, ко ме оно на кра ју окре ће ли це, 
та ко су ов де го ни о ци бли же „и чо век освр ће се, // Не ма ли ца”; док се лир ски су
бјект у пр вој пе сми пла шио да не по ста не „ја ук пра зне дво ра не”, у дру гој чо век 
је „пре тво рен у свој ја ук”; ја хач је у пр вом со не ту „дав но у тра ву пао / Са зве здом 
кр ви у гр лу и очи ма од кле тве буд ним”, док се ов де чо век са пли ће, „спо ри је тр чи 
и по чи ње да пла че”; мр тви на јам ник но сио је брон за ни оклоп, а ов де се на гла ша
ва да је чо век без оруж ја; коњ је, ко нач но, опи сан као по но сан, а шта је ком пле
мен тар но осе ћа ње са дру ге стра не ако не од ли ко ва ње „пре зи ром ве ко ва” (уп. 
и сти хо ве: „Ме ли са, крв тво ја злат на с оне стра не мра ка / Пре зи ре оног бо га ко ји 
је ме не са тро / Бре ме ном при сут но сти”). При су ство смр ти у овим со не ти ма је 
вр ло на гла ше но и то је оно што ове сно ве по ве зу је с кре та њем у „дав ни” сан: 
из ве сност стра шне ка зне за по ку шај да се от кри је тај на.
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про сто ру. У пр вом се слу ти ње го ва не до вољ ност, у дру гом не до
хват но ис пу ње ње. Ути ски ва ње ли ца у „зид пла ча” у по ку ша ју да 
се он про би је су ге ри ше гу бље ње иден ти те та, ко је се де ша ва у (прет
по ста вље ном) (ме ђу)про сто ру смр ти. Че жња за тим да се кроз ње га 
про ђе до ла зи, из ме ђу оста лог, и од то га што се ли це на ла зи у „че
љу сти вре ме на ко је га је де и пр ља”. Вре ме ко је је де вре ме је ко је 
уни шта ва, ко је ва ри и из ба ци сва ре но, а ли це лир ског ја у ње му је 
ли це уса мље ног и сто га нео пла ка ног, је дин стве ног и сто га нео жа
љи вог, нео д ре ђе ног и сто га (из птич је пер спек ти ве гле да но) не
бит ног уто пље ни ка.

За што пе сник би ра да ак цен ту је упра во ове аспек те иден ти
те та лир ског ја – се ћа ње, сно ве и страх? Чи ни се, за то што га они 
нај ди рект ни је ве зу ју за Ме ли су и смрт. Се ћа ње је увек ве за но за 
оно што је по сто ја ло, го вор о ње му, из ме ђу оста лог, го вор је о на
чи ну на ко ји је пре по хра ње но у све сти и о гра ни ца ма уну тар ко јих 
по сто ји не што че га ви ше не ма. То че га не ма је до ба пу ног по сто
ја ња, злат но до ба пре ег зи стен ци је, до ба „пре при сут но сти”, ко је 
је на вре мен ској оси кон тра сти ра но са да шњо сти. Сан у пре де лу 
са да шњо сти сто ји на су прот ствар но сти, у ко јој не вољ но оп сто ја ва 
лир ско ја. При том, сан је мо жда у овом про сто ру ме сто нај ве ће сло
бо де и ме сто у ко ме и оно у ствар но сти не мо гу ће по ста је мо гу ће. 
Ако је ствар ност у ко јој се ја бу ди не вољ но на мет ну та по зи ци ја 
ме ђу дру ги ма, сан је про стор вољ не уса мље но сти где се от кри ва
ју нај ду бљи са др жа ји пси хе. Страх је, ко нач но, она емо ци ја уну тар 
ко је се нај о сет ни је пре ла ма од нос пре ма смр ти, ко ја је увек ту као 
стреп ња од ко нач ног рас па да ња јед ног ја. Та стреп ња, раз у ме се, 
на ла зи сво је ме сто и у ко шмар ним сно ви ма ко ји по сто је на по ре до 
са сном о иди ли.

Ме ли са је – уоч љи во је то већ у пр вом чи та њу – име но ва на 
на „хи ља до стру ке” на чи не. Нај че шће се на зи ва зве здом и ру жом. 
У ве зи с тим из би ја ју на по вр ши ну ње на свој ства све тло сти и уда
ље но сти, ле по те и крх ко сти. Кад се „де фи ни ше” пре ко по и сто ве
ће ња са зве здом, бли жа од ре ђе ња су раз ли чи та: Ме ли са се на зи ва 
зве здом че ка ног ју тра (а то је ју тро, чи та мо на дру гом ме сту, ју тро 
све тлу ца вог гла са, зре ња и кла са), зве здом ли шћа, ве тра и „ки ше 
у све тлом по љу јеч ма”, зве здом сми ре ња и ти ши не, зве здом бла ге 
ве сти; ко нач но, на зи ва се још и зве зда ном пше ни цом. Кад је реч 
о ме та фо ри ру же, она се по ја вљу је кроз, ре као бих, нео бич ни је 
спо је ве. Док из ве сне ме та фо ре на не што друк чи ји на чин упу ћу је 
на већ по ме ну та свој ства уда ље но сти, скри ве но сти и ле по те („све
ча на се деф на ру жо у зе ле ној шкољ ки не ба”), дру ге ста вља ју ак це нат 
на ви ше стру кост из во ра све тло сти, на ње ну мно штве ност и то пло
ту (она је ру жа „ар хи пе ла га све тло сних”, „пра ши не / За ле лу ја ног 
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ле та”), тре ће на ње ну звуч ност и ле ко ви тост тог зву ка („звуч на ру жо 
у гу стом ве тру ку жном”), че твр те на из вор ност и при пад ност нај
ду бљих сло је ва би ћа лир ског ја ње ном про сто ру („ру жо за ви ча ја”) 
итд.

Зве зда и ру жа са мо су до ми нант на име но ва ња с ко ји ма се, ме
ђу тим, пре пли ћу и мно га дру га: већ го ре по ме ну то ју тро („Ју тро 
гла са све тлу ца вог, ју тро кла са, ју тро зре ња”), ки ша („ки шо кла са”), 
шу ма („у пла мен бе смрт ног ли шћа узи да на”), пти ца („мо кра пти цо”, 
„нај леп ша пти ца”, пти ца ко ја „од ле ће све ча но, као ла ђа / Из бај ке, 
и пе ва у ви си ни, као пла мен”); очи и гро жђе очи ју („очи гу сте ко би”, 
„мут но гро жђе очи ју што по ста ју зре ле / Тек ка да пре се чен вид је, 
ко пуп ча на тра ка”), при ка за („При ка зо све тла”, „да ле ка при ка зо 
лет ња / У сно ви том пре де лу бо је ме да и де те ли не”) и сен ка („све
тлу ца ва сен ко гла са”, „сен ко пти ца / Што не ра ње но про ле те кроз 
гу сти пла мен сја ја”); сна га („да ле ка сна го без обич ног ли ца”) и тај
на („тај но упла ше ног цве ћа”). Мо жда је, ко нач но, по ред зве зде и 
ру же, нај до ми нант ни је име но ва ње Ме ли се као ва тре („чи ста ва тро”, 
„ва тро пу на зву ко ва”, „ва тро пу на се ме на”, „жу та чи ста ва тро за
бо ра вље ног сми сла”). Ова кви на зи ви за њу от кри ва ју још не ке ква
ли те те ко ји јој се при пи су ју: она је све тла, чи ста и ле па; звуч на и 
плод на; уда ље на, тај но ви та и бе смрт на; Ме ли са је и до бр о та и сна
га, она до но си бу ђе ње и у ње му вид друк чи ји од овог ко ји се по се
ду је у „роп ству при сут но сти”. Све то, ме ђу тим, за гор ча ва са зна ње 
да је те шко ухва тљи ва и опа сна, чак коб на за оног ко јој се сво је
вољ но при бли жа ва.

Кад се по сма тра на чин Ме ли си не ко му ни ка ци је с лир ским 
ја, за па жа се је дан не вер бал ни знак: осмех. Тај осмех је, као и те ло 
ко је се пре тво ри ло у пче ле, обе ле жен мно штве но шћу и од су ством 
из све та лир ског су бјек та, а сва ка ко су ге ри ше и ра дост уну тар 
про сто ра у ко ме Ме ли са оби та ва. Вред ност осме ха је ве ћа тим пре 
што се она ја вља у до ди ру са смр ћу и траг је су сре та у ко ме смрт 
би ва „из и гра на”. Осо бе ност ње ног осме ха су прот ста вље на је осме
ху у про стом ју тру, „кад су сва ли ца бо го ва слич на (...) / У осме ху 
што от кри ва на о ру жа не де сни”. У ње му, бо го ви на ли ци ма има ју 
„зу бат осмех”, а овај је у бли ској ве зи с тим што лир ско ја сва ког 
но вог ју тра осе ћа све ве ћу сла бост и огра ни че ност.14 Осмех бо го ва 
– та ко исти, јед но ли чан у сви ре по сти – осмех је оних ко ји тра ју 
упр кос смр ти упу ћен оно ме ко ње ну гра ни цу не пре ла зи. Осмех 
Ме ли се је, на дру гој стра ни, благ бу ду ћи да обе ћа ва трај ност и по
бе ду над уми ра њем. У ве зи с тим ни је слу чај но ни вре ме кад до 

14 Ни је слу чај но што лир ско ја зи до ви ма сво је со бе и „мо ри ма” ко ја оме
ђу ју ње гов про стор до пи су је упра во атри бут „зу бат”.
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лир ског ја до пи ре осмех бо го ва, а кад њен осмех. Пр ви је ту у оним 
тре ну ци ма у ко ји ма се за по чи ње дан „без на ме ре”, „без ми ло ср ђа”, 
а та ква ју тра су ја сно су прот ста вље на оном че ка ном ју тру ко је 
оли ча ва Ме ли са. Њен осмех се слу ти у но ћи – он да ка да се овај 
свет гу би у мра ку – „ис под гра до ва ко ји те осе ћа ју / Као спа вач 
ки шу, чу лом те шким и мут ним”. Она се, да кле, осе ћа он да ка да је 
лир ско ја за гле да но, пот пу но без кон тро ле, у нај ду бље сло је ве соп
стве ног би ћа. Уз то, ва ља при ме ти ти да се ни ка ко не мо же осе ти ти 
ја сно – по тра га за њом под ра зу ме ва лу та ње и слут њу.

У не ко ли ко на вра та лир ски су бјект осе ти ће се сме шно или 
ће се осе ћа ти као да је пред мет под сме ха. Шта је то ме узрок? Под
смех до ла зи нај пре са све шћу о роп ству „овом гла су, / овом слу ху 
што за о ста је за пра вим зву ком / Као ра ње ни ло вац, уз под смех не
ви дљи вих пти ца”. Осе ћа ње да је сме шно лир ско ја ће до та ћи док 
на ње га па да ки ша од ма зде за не а де кват но при зи ва ње Ме ли се 
(ње го ве ру ке ће би ти по диг ну те у „сме шан по крет од бра не, страх 
од ка зне”) и, на дру гом ме сту, у уској ве зи са вред но шћу „све ча них 
ре чи”. Сва три пу та, да кле, под смех је у бли ској ве зи са гла сом и 
го во ре њем. Са ре чи ма.

Убо ге све ча не ре чи, би ће те сме шно на ге

Кад се осмо три удео лек се ма ко је озна ча ва ју не ку вр сту ау ди
тив ног сиг на ла, ра спон је уну тар Ла ли ће ве по е ме не сум њи во ве
ли ки. У њој сво је ме сто на ла зе: бу ка, вра ча ње, зуј, звук, глас, крик, 
пе ва ње, реч, сви ра ње, ти ши на, шум, шу шта ње и ве ро ват но још по
не што. Тај ра спон за ни мљив је већ за се бе, али је ин те ре сант ни ја 
ди стри бу ци ја ау ди тив них зна ко ва, ко ја у де лу ова ко стро ге струк
ту ре не би тре ба ло да бу де – и ве ру јем да ни је – слу чај на.

За лир ско ја ка рак те ри стич ни су страх од бу ке, (са бра но) вра
ча ње, крик и плач (оба пред зи дом ко ји одва ја од же ље ног све та; плач 
и у сну у ком се чо век са пли ће и па да). Ја ук, зве кет и сви ра ње си
ре на ја вља ју се са мо уну тар ње го вих ко шмар них сно ва. На дру гој 
стра ни, пе сма и пе ва ње до ла зе од Ме ли се, или се ја вља ју са мо у 
ње ном вр ту. Пти ца ко ја пред ста вља Ме ли су „пе ва у ви си ни, као 
пла мен”, а она са ма се за зи ва као „ру жа за ви ча ја / Не ра њи ве пе сме”, 
„звуч на рас пе ва на стре ла”. Је ди ни пут кад се пе ва ње по ве зу је са 
лир ским ја, то се де ша ва упра во у про сто ру ње ног не ба, ко је је „ко 
мо ре пу но бро до ва // На ко ји ма смо пе ва ли на о ру жа ни са ми со бом”. 
Док лир ском ја, да кле, екс клу зив но при па да ју осе ћа ње ин тен зив ног 
стра ха, про го ње но сти и уз бу не, као и бес по моћ ност, бол и ко шмар, 
Ме ли са чу ва не ра њи ви склад зву ка ко ји пре ва зи ла зи ау ди тив ну 
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ди мен зи ју („рас пе ва на стре ло”) и за лир ско ја не до сти жно уда ље ну 
(и из гу бље ну) ле по ту.

Звук и звуч но на ла зе ме ста и у Ме ли си ним вр то ви ма и у про
сто ру лир ског ја. Ме ђу тим, ако се ма ло бо ље осмо три при су ство 
лек се ме „звук” у по е ми, ви ди се да он у све ту лир ског ја има не га
тив ну вред ност. Јер, звуч ни пре о бра жај ко ји се ту ослу шку је је сте 
пре о бра жај „ве тра у ро је ве му ва”. Кад се, ме ђу тим, звук дру ги пут 
по ме не у кон тек сту лир ског су бјек та, би ће то све до чан ство су прот
ста вље но сти ње го вог гла са пра вом зву ку: „мо је роп ство овом гла су, 
/ Овом слу ху што за о ста је за пра вим зву ком”. Тај пра ви звук је 
„звук зво на ко ме су иш чу па ли клат но”, звук ко ји „пу ту је сам, за
бо ра вљен и сна жан”; звуч ни су Ме ли син врт и ње на крв, она са ма 
би ва апо стро фи ра на као „звуч на ру жа у гу стом ве тру ку жном”, 
као „ва тра пу на зву ко ва”, као при ка за све тла ко ја се „рас па да у 
зву ке”. Док лир ском ја по но во при па да ку жно рас па да ње у глу ви лу 
за пра ви звук, овај му не пре ста но из ми че. А реч је о зву ку ко ји 
при зи ва ти ши ном и ко ји има мо гућ ност чул не ме та мор фо зе (као 
и ма ло пре ђа шње пе ва ње). Кад се у пра вом зву ку ви ди звук зво на, 
мо жда тре ба има ти на уму да он, нај че шће, по зи ва на слу жбу бо
жан ству или на по греб. Прем да се чи ни да то ни је и не мо же да 
бу де исто, и јед но и дру го, за пра во, сла ве бо жан ство (ако по сто ји): 
пр во по зи ва ју ћи на зе маљ ску слу жбу, дру го ста вља ју ћи на про бу 
ве ру у то да је по греб са мо об ред пре ла ска у про сто ре ко ји за пра
вим зву ком не за о ста ју.

Зу ја ње и шум по ве зи ва ће пре део Ме ли се и про стор мр твих, 
али ће ме ђу њи ма, та ко ђе, би ти екс пли ци ра на и раз ли ка. Прем да 
су у гла со ви ма мр твих „Ре чи срод не / Зу ја њу вре те на из бај ке за 
успа вљи ва ње, / Из чи стог до ба сна пре ру ше ног у зби ва ње”, ја сно 
је да они „ни су у зу ја њу тво јих пче ла / Што се рас то пе у ми ри сном 
ли шћу ко ка пље зла та / Ка да их сле дим”. Бај ка је не сум њи во „Тр но
ва Ру жи ца” (одн. „Успа ва на ле по ти ца”), а слич ност из ме ђу два зу
ја ња про сти ре се и ван под руч ја ау ди тив ног, на под руч је ви зу ел
нотак тил носу ге стив ног: из ме ђу пче ла и вре те на слич ност је у 
об ли ку оштри це, као и у опа сно сти убо да. Ка ко год, пр во зу ја ње 
има за ре зул тат ду ги сан као ме то ни ми ју мр тви ла, док је дру го 
ра до сни плес ус кр слог те ла. Слич но ре че ном, гла со ви мр твих су 
мо жда „бла го шум ни ко шкољ ке / На сло ње не на уво у све тло лет ње 
по под не”, али је ја сно да „ни су у сви ле ном шу му је ла // Из ра слим 
на рас кр ва вље ним бо ко ви ма пла ни на”. Тај бла ги шум је шум пра
зњи ка ве љу шту ре по то ну ле на дно мо ра, док је овај дру ги ме ки 
шум по сто ја но сти зе ле ни ла и ра ста.

Гла со ви и ре чи на ау ди тив ном ни воу по ве зу ју сва три про сто
ра. Се ћа ње на Ме ли су мо ра да бу де „Ко злат ни глас у ве тру”, она 
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је „пе на / Дав них, чуд но ле пих гла со ва, на мо ру там ном и чи стом”, 
„све тлу ца ва сен ка гла са” и „ју тро гла са све тлу ца вог”, глас „пче ла 
ко је зу је злат но / На цве ту што се отва ра, свеж ко по че так, и вла
жан / Од ки ше ју тра, иза не ба од кр ви и пра ха”. Гла со ви мр твих 
„ни су мр тви гла со ви” и њих ка рак те ри ше то што су, мо жда, „бо
је ни ра том, / Пра ши ном, пла вим зве ке том”. Ка ко би ло, они оста ју 
„не ми за овај слух” и „из ван игре”.15 Лир ско ја по се до ва ње свог 
гла са ви ди као роп ство: „мо је роп ство овом гла су, / Овој ча ши, 
овом но жу, овом про зо ру, овом цве ћу, / Јер то цве ће је ва тра са мо 
док га не дир нем ру ком, / Нож је нож, и све је већ сре ђе но ван ме не”, 
„мо је роп ство овом гла су, / Овом слу ху што за о ста је за пра вим 
зву ком / Као ра ње ни ло вац, уз под смех не ви дљи вих пти ца”. Глас 
Ме ли се, он да кад се по ја вљу је, умно го ме се по и сто ве ћу је са зу ја
њем или са сен ком гла са, што у осно ви мо же да бу де слич но. Јер, 
зу ја ње и је сте сен ка гла са у сми слу да му не до ста је ја сни ја ар ти ку
ла ци ја и на ма тран спа рент но до ступ но зна че ње. Али, за што је овај 
глас роп ство? Узрок то ме мо жда тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да „све 
је већ сре ђе но ван ме не”, да ја не ма (пот пу ну) кон тро лу над срeд
ством оп ште ња ни мо гућ ност да га при ла го ди соп стве ним на ме ра
ма. Овај глас зна чи оп ште ње на кон вен ци о нал ном и сви ма до ступ
ном је зи ку, а у јед ном та квом пре во ђе њу са свим су бјек тив не ми сли 
у дру го ме/сви ма ра зу мљив си стем зна че ња увек се део ау тен тич
ног „зна че ња” гу би.16

Прем да се и оне ја вља ју у сва три про сто ра, ре чи су у ве ли кој 
ме ри ре зер ви са не за лир ско ја. Чак и он да кад се ве зу ју уз Ме ли су 
или мр тве, ја вља ју се у спе ци фич ном кон тек сту. И у јед ном и у 
дру гом слу ча ју оне се по ре де са бај ком. Кад го во ри о ју гу, лир ско 
ја га на зи ва за ви ча јем из во ра „што ре чи мр мља ју па се згру ша ју 

15 У пе сма ма ко је су по све ће не гла со ви ма мр твих мо же се за па зи ти сна
жни ја дез ин те гра ци ја тек ста, нај че шће кроз упо тре бу но ми на тив них ис ка за. 
Нпр.: „Гла со ви мр твих. То ни су мр тви гла со ви. Ко чу је / Гла со ве мр твих? Ки ша 
на ба кар ним вра ти ма / Ју тра. Све жи на ди вљег вр та што чу ва сла ву је / У па-
у чи ни ру жа. Био сам пра зни на из ме ђу ре да ка, // Био сам на оба ли ре ке, из гу бљен 
да ни ма, са ти ма, / Све јед но, јер то је вре ме из ван овог вре ме на, / А ре ка је ши ро ка. 
Ре ка од кр ви пре да ка. / Ка ко да пли вам уз ток? Ко је сти гао до ушћа?” (кур зив 
мој). При мет на је у њи ма и упо тре ба кра ћих, све де ни јих ре че ни ца, ко је се ком
би ну ју са оним ду жим, што је у ја сној су прот но сти са об ли ко ва њем ве ћи не 
оста лих со не та (чак њих де вет на ест ис пе ва но је кроз јед ну ко му ни ка тив ну 
ре че ни цу). Овом раз ли ком на син так сич ком пла ну Ла лић као да же ли – успе шно 
– да су ге ри ше ка ко је ме сто ових гла со ва, као што и сам ка же, „из ван игре”. 

16 Ви ше о то ме у: Алек сан дар Р. Лу ри ја, Је зик и свест, пре ве ла Ми ли ца 
Глу мац Рад но вић, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 2002, 214–232. 
Уз гред бу ди ре че но, Лу ри ја на гла ша ва ка ко је ми сао „ве ро ват но за вер ба ли за
ци ју нај не при сту пач ни ја пси хо ло шка по ја ва”, а под њом под ра зу ме ва „не ка кву 
не ја сну пси хо ло шку тво ре ви ну ко ја се те шко фор му ли ше, али упра во она од ре
ђу је про грам ис ка за”. 
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/ У не про вид ну бај ку, у там но за ми шље но око / Што ви ди не што 
у ме ни, но без над но ду бо ко”, док су ре чи мр твих, као што смо ре
кли, „срод не / Зу ја њу вре те на из бај ке за успа вљи ва ње, / Из чи стог 
до ба сна пре ру ше ног у зби ва ње”. Бај ка ко ја је сви ма по зна та и ко ја 
го во ри о смр ти су прот ста вље на је „не про вид ној бај ци”, ко ја до
ла зи из мр мља ња, да кле го во ра ко ји од ли ку је не раз го вет ност, у 
ко ме је зна че ње за там ње но, ако не и не у хва тљи во. А ре чи лир ског ја? 
Оне су не му ште, „там не све ча не ре чи”, „убо ге све ча не ре чи”, „ре чи 
// Ра њи во рас цве та не, сле пе за ру ше ви не / Про шле и бу ду ће”, ре чи 
ко је из ла зе „из че ла мир не но ћи зве зда не, / Из би строг ве тра, из чем
пре са, из склад не ти ши не / По зна те ле по те”. По то ње, с атри бу ти ма 
мир не но ћи зве зда не, би строг ве тра, склад не ти ши не, као да ука
зу је на то да су ове ре чи ипак не што што вре ди, иа ко су там не, 
убо ге, ра њи ве итд. Ме ђу тим, њи хо ва вред ност би ва ап со лут но 
не у тра ли зо ва на јед ним је ди ним епи те том: по знат. Јер то што је 
по зна то, што је „око ва но ис ку ством”, ја ло во је. По зна то је оно обич
но и сто га су, ко нач но, ове ре чи „фан то ми све та што ни је по стао 
пе сма”, сто га се то ли ко че зне за дав ном упо тре бом ре чи „што 
има ју укус ко сан и као плод ност”. У овој си не сте зи ји ни је те шко 
раз у ме ти шта зна чи има ти укус као плод ност, али ва ља раз лу чи
ти шта зна чи има ти укус као сан – мо жда, при ме ра ра ди, има ти 
укус јед не не кон тро ли са не има ги на ци је, умно го ме одво је не од 
ло ги ке ствар но сти у ко јој се лир ско ја на ла зи.

Ти ши на је ме сто пре по зна ва ња Ме ли се у про сто ру лир ског ја 
(„Пре по зна јем те но ћас мо жда у овој со би // У ко јој не ма про зо ра, 
у ко јој не ма вра та, / Са мо ти ши на, ва тро, и не му што ку ца ње са та”), 
али и је дан од ње них атри бу та („ти ши но”, „зве здо ти ши не” за зи ва 
је лир ско ја). Из ме ђу ове две ти ши не ва ља прет по ста ви ти раз ли ку. 
Ако пр ва и је сте од су ство зву ка, гла са, ре чи и сл., она има свој ство 
при сут но сти у све ту лир ског су бјек та; дру га је, ме ђу тим, од сут ност 
ко ја од сут на и оста је, ко ја пре би ва ван про сто ра лир ског ја и не сво
ди ва је на ње го ву ти ши ну. Дру га ти ши на се, из ме ђу оста лог, ука
зу је као друк чи ја и сто га што она у се би мо же да са др жи све оне 
ау ди тив не ква ли те те ко ји се при пи су ју Ме ли си – она је ок си мо
рон ска ти ши на друк чи јег зву ка.

Глас пче ла

Ја сно је да се пре тва ра ње Ме ли се у пче ли ње ро је ве мо же са
гле да ти из раз ли чи тих угло ва. Тај пре лаз је пре лаз из мр твог ста ња 
у жи вот, из це ло ви то сти те ла у те ло нео ме ђе но кон ту ром, из је дин
ства у мно штве ност итд. Под прет по став ком да је жи вот ко ји до
ла зи по сле смр ти по се би до бро, по вољ ност пр ве тран сфор ма ци је 
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ни је по треб но об ја шња ва ти; дру га и тре ћа до но се мо гућ ност да се 
пре ва зи ђе соп стве на огра ни че ност, а да се ипак оста не цео, да се 
за хва ти ви ше од све та и оно га што је у ње му све тло и ле по јед ним 
не по сред ни јим и тре пе ра вим бив ство ва њем. Пре ла зак, ме ђу тим, 
из људ ског ста ња у жи во тињ ско но си са со бом и про ме ну ко ја се 
ти че раз ли ке из ме ђу во ље и ин стинк та. Пр ва оста је у про сто ру 
зна ња, па та ко и до бра и зла, док за дру гу та вр ста по дво је но сти 
не по сто ји. Кад је реч о Ме ли си ном пре о бра жа ју, бит ни су, ми слим, 
и сле де ћи сти хо ви: „Ме ли са, то глас је пче ла ко је зу је злат но / На 
цве ту што се отва ра, свеж ко по че так, и вла жан / Од ки ше ју тра, 
иза не ба од кр ви и пра ха.” У тим сти хо ви ма се очи ту је да део при
влач но сти ме та мор фо зе до ла зи од мо гућ но сти пре о бра же ња људ
ског гла са у „глас пче ла ко је зу је злат но”. У че му би мо гла да се 
са сто ји злат ност тог зу ја?

У по гле ду гла са, глав на раз ли ка из ме ђу ста ња пре ме та мор
фо зе и по сле ње би ла би у ста ту су се ми о тич ког. Ко му ни ка ци ја 
пче ла свр ста ва се у пре се ми о тич ку, људ ска, на су прот то ме, у се
ми о тич ку.17 Та раз ли ка под ра зу ме ва, да ље, и мно ге дру ге. Кад је 
реч о пре но ше њу из ве сног зна че ња, нај ва жни је су две ства ри. Пр ва 
се ти че ко нач но сти сиг на ла и огра ни че но сти бро ја по ру ка, ко ја 
обра зу је за тво ре ни си стем ко му ни ка тив них је ди ни ца. Огра ни че
ност бро ја по ру ка удру же на је са спе ци ја ли за ци јом сиг на ла. То не 
зна чи да ре дун дан са не по сто ји, већ да се „јед на вр ста сиг на ла, ако 
слу жи јед ној функ ци ји, не мо же ко ри сти ти за дру ге функ ци је”.

Огра ни че ност бро ја по ру ка оства ру је се углав ном та ко што 
уну тар огра ни че ног про сто ра оста је оно што је „су штин ско”, оно 
нај ну жни је. Чак и кад би се мо гло прет по ста ви ти да је у си сте му 
ко ји је огра ни чен и за тво рен оста ло не што не бит но, он да би се из 
то га мо рао из ву ћи за кљу чак ка ко је упра во то не бит но о(п)ста ло 
као бит но уну тар је зи ка у ко ме је. Бит ност, да ље, тра жи ну жност 
ја сног раз гра ни ча ва ња вред но сти сиг на ла, ко ја не би до зво ли ла 
мо гућ ност не спо ра зу ма. У том кон тек сту, ре дун дан са је са мо траг 
же ље за до дат ном си гур но шћу, да се – ако се је дан сиг нал пре ви
ди – дру гим ука же на оно што је пре ви ђе но. За тво ре ност си сте ма 
траг је по тре бе за си гур но шћу: сва ко од стра ње ње ста рог или уво
ђе ње но вог еле мен та до но си де ста би ли за ци ју си сте ма и по ве ћа ва 
мо гућ ност не спо ра зу ма.

17 Иван Ивић, Чо век као ani mal symbo li cum, Но лит, Бе о град 1987. Део ко ји 
је за овај текст нај не по сред ни је ве зан на ла зи се на стра ни ца ма 96–106. Тре ба 
ов де на по ме ну ти да пре фикс пре- мо жда ни је нај згод ни ји за ди фе рен ци ја ци ју 
ов де две вр сте ко му ни ка ци је. Он мо же да им пли ци ра ево лу тив ност, о ко јој 
те шко да мо же би ти ре чи, што и сам Ивић на гла ша ва. 
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Дру га ве ли ка раз ли ка из ме ђу пре се ми о тич ког и се ми о тич ког 
је сте у то ме што сиг на ли у пр вом слу ча ју не ма ју де но та тив на зна
че ња. Они се не од но се на не ки део ствар но сти, већ су са мо фор ма 
из ра жа ва ња уну тра шњег ста ња ор га ни зма. Дру гим ре чи ма, ко му
ни ка ци ја је до ми нант но усме ре на на из ра жа ва ње се бе, а не на го
во ре ње о не че му што је из ван. Због то га се ова вр ста ко му ни ка ци је 
че сто и на зи ва „афек тив ним је зи ком”.18 Тра го ви ова квог „је зи ка” 
по сто је и у вер бал ном оп ште њу – у ко ег зи стен ци ји и ин тер ак ци ји 
са њим – али су они ба че ни на руб ко му ни ка ци је, да оту да из вор
ни је по др жа ва ју или пот ко па ва ју оно што је из ре че но вер бал ним 
(ко је је у мно го ве ћој ме ри по тен ци јал но ма ни пу ла тив но). Та ко су 
за ову ка рак те ри сти ку пре се ми о тич ког бит на два аспек та. Је дан 
се ти че то га да је у цен тру оно не вер бал но, оно из го во ра од сут но, 
не пре во ди во у го вор, оно те ле сно. Дру го је ве за но упра во уз не
мо гућ ност ма ни пу ла ци је, уз из вор ност са оп ште ња. За раз ли ку од 
го во ра, ко ји мо же да бу де ма ни пу ла ти ван, а у сва ком сми слу је 
пре те жно кон вен ци о на лан и ар би тра ран, те увек у ве ли кој ме ри 
од ре ђен са го вор ни ком и кон тек стом, зу ја ње пче ла је ау тен тич но 
и не а дап ти бил но бун ца ње соп стве ног ста ња, не ар ти ку ли са ни – у 
нај бо љем сми слу – глас те ла.

Због то га се, на по ми ње Ивић, не мо же ре ћи да пче ла „раз го
ва ра” са не ким – она про сто „до жи вља ва оно што до жи вља ва” и 
то „пре во ди” у звук и по крет. Ни је не бит но ов де по ме ну ти да је 
не мо гу ће у ова квом пре се ми о тич ком си сте му го во ри ти о не че му 
што је про шло, бу ду ће или мо гу ће, већ са мо о оно ме што пред ста
вља са да шњост. Ако би нам би ла бли ска хи по те за да је ди но оно 
што при па да са да шњо сти по сто ји (в. до ле), он да би се ова кав го вор 
– го вор ко ји не из го ва ра ни шта осим соп стве ног по сто ја ња у њој 
– мо гао ви де ти као го вор пот пу не ег зи стен ци је. Мо гао би би ти 
оте ло тво ре ни го вор по сто ја ња.

За ни мљи во је, ме ђу тим, да је ди на је дин ка ко јој пче ла не упу
ћу је сиг на ле је сте она са ма и то је јед на од основ них раз ли ка у од
но су на ме ђу људ ску ко му ни ка ци ју. Ако ко му ни ка ци ја ни је при ла
го ђе на дру ги ма, већ из ра жа ва ње но уну тра шње ста ње, а не го во ри 
ни са ма се би, ко ме он да пче ла упу ћу је свој го вор? Глас пче ле је 
глас без адре са та и ау то а дре са та, глас ко ји свр ху ван се бе – не ма.

Ипак, то не зна чи да дру ге је дин ке не ре а гу ју на ова кво из
ра жа ва ње. Ови зна ци би ва ју код дру гих је дин ки про ту ма че ни као 
„на ло зи за из во ђе ње од ре ђе них рад њи”, „по кре ћу ла нац хор мо нал

18 О „афек тив ном” и „ин тен ци о нал ном” код жи во ти ња, на рав но, мо же се 
го во ри ти са мо услов но. Ту је мно го ви ше реч о ана ло ги ји не го о слич но сти. 
Вид.: Ре не За зо, „Афек тив но ве зи ва ње”, у: По ре кло чо ве ко ве осе ћај но сти, пре
ве ла Љи ља на Зец, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1985, 17–42. 
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них и дру гих про ме на у је дин ки ко ја при ма сиг на ле, а те про ме не 
иза зи ва ју рад ње у овој дру гој је дин ки”. Да кле, го вор оне пче ле ко ја 
ка зу је, ко ја има шта да ка же док је оста ле „слу ша ју”, ни је та кав 
да тре ба са мо да бу де са слу шан, већ та кав да по кре ће на од ре ђе но 
де ла ње, на про ме ну. При том, го во ре ње оста је не ин тен ци о нал но, 
али је са ма ин тен ци ја не ви дљи во угра ђе на у ње га. Та ко он про го
ва ра и о не че му што го вор ник не кон тро ли ше, о не по зна том де лу 
ње га. Де но тат тог го во ра је, мо гло би се ре ћи, сам го вор ник, у 
це ли ни оно га што му је о ње му са мом и по зна то и не по зна то.

Ого љен до сло бо де, до чи сте ра њи во сти

Вра ти мо се сад Ла ли ће вој по е ми. Ако би смо гра фич ки по ку
ша ли да пред ста ви мо оно што је из ре че но у њој, тај при каз нај ва
жни јег мо гао би да из гле да ова ко.19

20

Лирски субјект

зид

рођење
смрт

сећање
сан

опасност

Мелиса
сад пре присутности / после смрти
овде тамо
болест раст / цветање
нечистота чистота
бесмисленост смисао
нестајање / понављање постојаност
кретање временског круга стабилност зенита
обичност необичност

искуство присутности несводиво на искуство 
присутности

неизвесност смрти извесност (не)постојања
немоћ доброта / снага
страх радост
плач / јаук / крик смех
звук смртности (прави) Звук
– зујање / шум20

глас „сенка” гласа
убоге / свечане речи речи као сан / плодност
(сабрано) врачање синестетичка песма
семиотичка комуникација пресемиотичка комуникација

19 Од ре ђи ва ње ва жни јег и ма ње ва жног је и ов де, раз у ме се, у ве ли кој ме ри 
су бјек тив но, али на дам се не и про из вољ но или при стра сно ин тен ци о нал но.

20 У про сто ру Ме ли се и у про сто ру мр твих.
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И по ред пре ли ва ко ји су у Ме ли си оства ре ни, до ми ни ра по де ла 
на вред но сно по зи тив но и не га тив но, ко ји се умно го ме по кла па ју 
са про сто ром јед ног од но сно дру гог све та.21 Ме ђу тим, ус по ста вља
ње ове раз ли ке омо гу ће но је ти ме што је про стор Ме ли се по ме рен 
пот пу но ван све та у ком је ја при сут но. То ја, исти на, све до чи о 
про сто ру све тлих вр то ва се ћа њем на пре при сут ност и пре по зна
ва њем Ме ли се у „опа сно обич ним ства ри ма”. Шта се, ме ђу тим, де
ша ва ако се овим ар гу мен ти ма у при лог ње ном по сто ја њу и по сто
ја њу ње них вр то ва упу те они при го во ри ко ји би се мо гли упу ти ти 
Пла то но вим до ка зи ма о бе смрт но сти ду ше? Шта ако је на ше ис ку
ство обе ле же но са мо овом при сут но шћу, а не и се ћа њем на јед но 
по сто ја ње у од сут но сти (ко је, чак и ако је по сто ја ло, не јам чи да 
та кво по сто ја ње до ла зи и по сле при сут но сти)? Шта он да кад пре
по зна ва ње не по сто ји, кад не ма ве ре у исти ни тост ми та?

У том слу ча ју, пр во што мо же да нам се учи ни је сте да је ова
кво под ва ја ње све та ба зич ни је омо гу ће но ти ме што се о смр ти, од
но сно о оно ме што на кон ње на сту па, ни шта не мо же зна ти. Про стор 
по сле смр ти је увек про стор ма њеви ше сло бод не ре пре зен та ци је. 
Упра во та сло бо да омо гу ћа ва да се у ње га стр па ју све же ље и у 
ње му раз ре ше све не си гур но сти и анк си о зно сти. Оно што се о њој 
мо же ре ћи је, за пра во, са мо јед но: да је не по зна та. Исто као што 
је не по зна то и оно што је би ло, ако је би ло, пре ове при сут но сти. 
Сто га, ини ци јал на опо зи ци ја по ста је: по зна то ис ку ство при сут но сти 
– не по зна то ис ку ство ванпри сут но сти.

Ис ку ство при сут но сти, ме ђу тим, ни је хо мо ге но и на вре мен
скопро стор ној оси оно об у хва та про шла ис ку ства (по хра ње на у 
се ћа њу), ис ку ство са да шњо сти и по тен ци јал но, хи по те тич ко ис ку
ство бу ду ћег при су ства. Док је у ов деса д пр во по зна то, дру го исто 
та ко, тре ће ни је. Ипак, по то ње ни је ни са свим не по зна то, јер по сто
ји ма кар и основ на прет по став ка да се на те ме љу соп стве ног до
са да шњег ис ку ства при сут но сти и ту ђег ис ку ства жи вље ња не што 
мо же зна ти и о оном ис ку ству при сут но сти ко је до ла зи. Сто га се 
оно мо же од ре ди ти и као по зна то и као не по зна то у исти мах. Ис ку
ство по сле смр ти не мо же се, ме ђу тим, ни прет по ста ви ти на осно
ву соп стве ног ис ку ства при сут но сти (на осно ву про ма тра ња ту ђег 
са мо де ли мич но). И та гра ни ца се, на рав но, мо же ре ла ти ви зо ва ти, 
па се кре та ње из ванпри сут но сти у при сут ност, а он да из ње у 
јед ну (не мо же мо зна ти чак ни да ли исту или дру га чи ју) ванпри
сут ност мо же ви де ти као кон ти ну ум. У том сми слу, ја чи на гра ни

21 Ова ква рас по де ла умно го ме од у да ра од ка сни је Ла ли ће ве те жње да 
пи ше по е зи ју „на да” и ста ва да „тре ба сла ви ти свет у ле по ти и стра хо ти ње го ве 
све у куп но сти”, И. В. Ла лић, О по е зи ји, 288. 
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це пре ма смр ти по ста је та ња, а нај сна жни ја по ста је она ко ја одва ја 
пре од по сле, тј. нај сна жни ја је гра ни ца у сад.

рођење      сад       смрт
прошло будуће

ванприсуство’
искуство присутности

ванприсуство”
сећање претпоставка

апсолутно 
непознато познато релативно

(не)познато
апсолутно 
непознато

Ово сад је по дво је но уну тар Ла ли ће ве по е ме на ме сто ствар
но сти, у ко ме се од ви ја од нос пре ма ства ри ма и љу ди ма, и ме сто 
сна, где се те мељ ни је от кри ва оно по је ди нач но. Уз огра ду да је реч 
о са мо услов ној по дво је но сти (ви ше је реч о пре пли та њу), та по
де ла на про стор со ци јал ног и ин ди ви ду ал ног мо же да бу де функ
ци о нал на у раз ма тра њу об ли ко ва ња ис ка за. Да за о штри мо: реч је 
о про сто ру све сни јег де ло ва ња уну тар дру штва и про сто ру не све
сног, до не кле ау ти стич ног, уну тар пси хич ког. Пр во ло гич ко, дру
го ало гич но; пр во до ми нант но све сно, дру го до ми нант но не све сно. 
Пр во ви ше сво ди во на реч и ко му ни ка ци ју, дру го прак тич но не
сво ди во на то. Пр во се ми о тич ко, дру го не се ми о тич ко. А ван ис
ку ства при сут но сти, ван по де ле на се ми о тич ко и не се ми о тич ко, 
у не до стат ку бо љег тер ми на мо же се по ста ви ти ван се ми о тич ко.22

ван при
суство’

социјално
логичко

адаптирано

искуство
присутности

индивидуално
алогично

неадаптибилно

ван при
суство”

ван се ми
отичко’

семиотичко

искуство
присутности

несемиотичко

ван се ми
отичко”

22 Опре де љу јем се за ову тер ми но ло шку три ја ду се ми о тич ко –не се ми о тич
ко –ван се ми о тич ко сто га што ми се чи ни да пре ци зни је мо же да од ра зи раз ли
ку ме ђу њи ма. Не се ми о тич ко је ан ти под се ми о тич ком, а о оно ме што на зи вам 
ван се ми о тич ким ни шта не мо же мо зна ти ни ре ћи (чак ни да ли се раз ли ку је од 
се ми о тич ког одн. не се ми о тич ког или је у не че му њи ма бли ско). Сто га овај пре
фикс ван- тре ба да ка же ка ко је реч о не че му што не би тре ба ло ни са ме ра ва ти 
са се ми о тич ким (као што се то са ме ра ва ње чи ни у слу ча ју не се ми о тич ког).
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На оси се ми о тич ко –не се ми о тич ко не по сто ји са мо стро го 
су прот ста вља ње две крај но сти. Ов де се на ла зи чи тав ра спон ни
јан си у до ме ну лек си ке и син так се, а кад је реч о по е зи ји ва ља узе ти 
и се ми о тич ност пе снич ке фор ме. Ако је ме сто су сре та не се ми о тич
ког и се ми о тич ког ана лог но су сре ту по је ди нач ног и дру штве ног, 
од но сно не а дап ти бил ног и адап ти ра ног, он да је „обич ни” је зик тог 
су сре та оно што на зи ва мо раз го вор ним сти лом. Ње га од ли ку је 
углав ном ја сна де но та ци ја, ис ка за на углав ном си ро ма шном и огра
ни че ном лек си ком и углав ном про сти јим син так сич ким обра сци ма; 
о не кој вр сти ме трич ког об ли ко ва ња и ри ме, на рав но, ту не ма го
во ра. То је, у свом „нај чи сти јем” ви ду, го вор функ ци о нал но уоб ли
чен пре ма оно ме што се чу ли ма до хва та, го вор ко ји по ку ша ва да 
пред ста ви оно што се пер ци пи ра крај ње објек тив но (што, на рав но, 
ни ка да не по сти же). Кре та ње ка бо га ти јим про сто ри ма се ми о тич
ког до не ће лек сич ку ра зно вр сност (ко ја се нај о че вид ни је по ка зу је 
кроз укљу че ње стил ски мар ки ра не лек си ке), нео бич ни је син таг мат
ске спо је ве и ком плек сни ју син так су (у пр вом ре ду ин тен зив ни је 
укљу че ње хи по так се). У по гле ду пе снич ке фор ме, то ће зна чи ти 
ње но при бли жа ва ње зна ку ко ји но си од ре ђе ни сми сао, од но сно упо
тре бу фор ме ко ја та кав сми сао има. Су прот но то ме, кре та ње ка 
об ли ци ма не се ми о тич ког по ћи ће, нај ве ро ват ни је, од пар це ла ци је 
ре че ни ца, елип тич них и но ми на тив них ис ка за, ки да ња син так сич
ких ве за и за ма гљи ва ња од но са ме ђу ре че нич ним еле мен ти ма, ко је 
пра ти и раз би ја ње ре че нич не ме ло ди је. У про стор не се ми о тич ког 
ући ће се тек пре ко ра за ра ња лек се ма и њи хо вих об ли ка на еле мен
те ко ји ни су но си о ци зна че ња (да кле, на ма ко је еле мен те ко ји се 
не мо гу под ве сти под мор фе ме). То ра за ра ње до но си уки да ње њи
хо вог зна че ња, ти ме и њи хо вог ста ту са зна ка, а кре ће се да ље пре
ко рас пар ча ва ња на ар ти ку ли са не, по том не ар ти ку ли са не гла со ве 
до ута па ња у ти ши ну. Као што је ма ло пре на су пра сег мент ном ни
воу ки да ње ре че ни це би ло пра ће но раз би ја њем ре че нич не ме ло ди је, 
раз би ја ње лек се ма пра ти ће уни ште ње ње ног ак цен та.23 Кад је реч 
о пе снич кој фор ми, у њој се де гра ди ра сва ка пра вил ност ко ја би 
сво јим по на вља њем отво ри ла мо гућ ност да се у њу усе ли од ре ђе но 
зна че ње и да та фор ма по ста не зна ком. 

Ако се по сле ре че ног освр не мо на Ла ли ће ву Ме ли су и осмо
три мо на чин ње ног об ли ко ва ња, ви ди мо да ова по е ма пре би ва у 

23 И у слу ча ју раз би ја ња ре че нич не ме ло ди је и у по гле ду раз би ја ња ак цен
та ви ше је реч о од сту па њу у од но су на оно што је про пи са но ва же ћом нор мом 
не го о раз би ја њу те нор ме. Овај по сту пак тре ба, да кле, ви де ти не као уни ште ње 
по сто је ћег је зи ка, већ као уни ште ње не че га што му не при па да. Уни ште ње не а дап
ти бил ног ак цен та и ау ти стич не ме ло ди је, ко ји успе ва ју да оста ну не пре во ди ви 
упр кос при ти ску кон вен ци јом за сно ва ног је зи ка да се уоб ли чи уну тар ње го вих 
окви ра. Исто ва жи и за оста ле об ли ке „де струк ци је” је зи ка, ко ји су го ре на ве де ни.
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про сто ру се ми о тич ког, пре те жно чак екс клу зив но и екс трем но 
се ми о тич ког. На то ука зу ју и бри жљи во би ра на лек си ка, и раз гра
на та хи по так са24, и из бор со нет не фор ме, ко ја – ма ко ли ко да су 
пе сни ко ви со не ти „ли ше ни тра ди ци о нал не ме три ке и си сте ма 
ри мо ва ња” и ко ли ко год он хтео да „ри ме сле де ло ги ку ре че ни це”25 
– оста је стро го ком по но ва на, ви со ко фор ма ли зо ва на и ин те лек туа
ли зо ва на.26 Лир ско ја Ла ли ће ве Ме ли се та ко све вре ме го во ри је
зи ком ко ји про кли ње.

Је зик за ко јим се у по е ми че зне је сте онај с дру ге стра не – је
зик зу ја ња и си не сте тич не пе сме. Го вор нај ну жни јег и пре суд но 
афек тив ног, го вор из сад, осло бо ђен ин тен ци о нал но сти и упу ће но
сти (би ло ка адре са ту, би ло ка са мо ме се би), го вор „на о ру жан со
бом”. Исто та ко, ме ђу тим, го вор са ко нач ним, ве о ма огра ни че ним и 
за тво ре ним ску пом уско спе ци ја ли зо ва них зна ко ва. Ни је слу чај но 
што лир ско ја Ла ли ће ве по е ме зуј Ме ли си них пче ла пре по зна је у 
ти ши ни – у атро фи ји се ми о тич ког, ко је упра во сто га мо же да по
ста не ме та фо ра ван се ми о тич ког (иа ко је оно, ка ко смо ре кли, су
штин ски не са мер љи во и са се ми о тич ким и са не се ми о тич ким). 
Ипак, од те ти ши не у Ме ли си не ма тра га – има ар ти фи ци јел не афек
тив но сти и не ну жног ар ти зма ко ји ра чу на са ди вље њем дру гог; 
има, исти на, и сло бо де у ме ри од сту па ња од со нет не фор ме и де
ли мич не за тво ре но сти си сте ма ко ја се очи ту је у ва ри ра њу са свим 
од ре ђе ног ску па сим бо ла.27

Ни је дан ни дру ги је зик ни су, ре као бих, срећ на ре ше ња за 
оно га чи ји ег зи стен ци јал ни про стор не на ли ку је оном у ко ме се 
на ла зи лир ско ја Ла ли ће ве по е ме, већ у оном ко ји је у овом тек сту 
ски ци ран по сле ње га. „Све ча не ре чи” у фе ти ши за ци ји об ли ко ва
ња за бо ра вља ју на из вор ност; зу ја ње и ти ши на у фе ти ши за ци ји 
из вор но сти за бо ра вља ју на ни јан се и ко му ни ка бил ност. Сто га, ако 
се же ли це ло вит го вор ис ку ством, ва ља ло би, мо жда, про го во ри ти 
и се ми о тич ким и не се ми о тич ким од јед ном.28 Ва ља ло би укљу чи ти, 

24 Нај бли же не се ми о тич ком она при ла зи у пе сма ма ко је су по све ће не 
гла со ви ма мр твих (в. фу сно ту 15). 

25 И. В. Ла лић, О по е зи ји, 266. 
26 Уп. и ис каз: „Мо је ка сни је књи ге би ле су за ми шље не и ком по но ва не 

као мно го чвр шће це ли не не го што је то – са из у зет ком Ме ли се – код ме не био 
ра ни је слу чај”, исто, 267. У ме ри у ко јој је овај ис каз та чан, оно што је ре че но у 
овом па су су мо же се при ме ни ти и на пе сни ков ка сни ји опус. 

27 Чи ни се да се кроз це лу по е му син таг ме пре тва ра ју јед на у дру гу. Та кав 
ути сак до ла зи од чи ње ни це да је дан еле мент син таг ме (или ви ше њих) че сто по
ста је гра див ни еле мент мно гих дру гих (вид. нпр. син таг ме ко ји ма се озна ча ва 
Ме ли са и сл.). Ипак, тре ба то ов де на по ме ну ти – сви пре о бра жа ји оста ју „с ове 
стра не зи да”, тј. оста ју у ви шим пре де ли ма се ми о тич ког.

28 Пи са ни го вор, на рав но, у од ре ђе ној ме ри огра ни ча ва сте пен укљу че ња 
не се ми о тич ког.
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сва ка ко, и ван се ми о тич ко (ма кар и ме та фо рич но кроз при су ство 
ти ши не), тај звук ко ји – да па ра фра зи рам Ла ли ћа – „стал но из ми че 
/ А ша пу ће нам сво ју при сут ност”.

Раз у ме се, из над упо тре бе ових сред ста ва мо ра ла би да сто ји 
не ка вр ста – не по сва ку це ну име но ва не и пре по зна те – ну жно сти. 
Оне ну жно сти ко ја је знак вер но сти до га ђа ју ко ји гра ди пе сму.29 
Ну жно сти ко ја је сло бо да да се оста не ве ран то та ли те ту ин ди ви
ду ал ног – са мим тим и пар ци јал ног и ра њи вог, и ни кад до кра ја 
пре во ди вог – ис ку ства ко је се оства ру је кроз це ло ви тост ис ка за, 
а уну тар ко га се не пре ста но пре о бра жа ва ју фор ме из ре ци вог, не
из ре ци вог и ва ни зре ци вог. Ни је, да кле, ак це нат ни на те лу ко је се 
пре тва ра ни на пче ла ма у ко је се пре тва ра – ак це нат је на са мом, 
стал ном пре о бра жа ва њу. 

29 Уп. „Је ди на пра ва мо гућ ност је у вер но сти јед ном ду хов ном про сто ру, 
у ко јем ис каз пе сме мо же да се нај тач ни је уоб ли чи”, И. В. Ла лић, О по е зи ји, 267.




