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МАР КО АВРА МО ВИЋ

ПО НОВ НО ПИ СА ЊЕ ПЕ СМЕ

Ау то ци тат ност у „Стра сној ме ри” и „Пи сму”  
Ива на В. Ла ли ћа

Ин тер тек сту ал ност у по е зи ји Ива на В. Ла ли ћа сва ка ко је јед
на од нај про у ча ва ни јих те ма ка да је у пи та њу по е зи ја овог зна чај
ног ау то ра, али и ка да је у пи та њу срп ска по е зи је дру ге по ло ви не 
два де се то га ве ка у це ли ни. По дроб но и ве о ма успе шно су про у ча
ва не до са да шње Ла ли ће ве ве зе ка ко са свет ском ли ри ком, по нај
ви ше не мач ким, ита ли јан ским и ен гле ским ау то ри ма, та ко и са 
срп ском пе снич ком тра ди ци јом. Ис тра жен је ин тер тек сту ал ни 
до дир овог пе сни ка са ан тич ком ли те ра ту ром, Би бли јом, То ма сом 
Стерн сом Ели о том, Хел дер ли ном, Ге те ом, Вол том Вит ме ном, али 
и са Јо ва ном Сте ри јом По по ви ћем, Ла зом Ко сти ћем, Во ји сла вом 
Или ћем, Ми лу ти ном Бо ји ћем и број ним дру гим ау то ри ма.1 

1 О овим фе но ме ни ма пи сао је чи тав низ са вре ме них кри ти ча ра и исто ри
ча ра књи жев но сти. Ви ди: Ник ша Стип че вић, „Че ти ри ка но на Ива на В. Ла ли ћа”, 
у: Књи жев ност, 1998, год. 49, књ. 103, св. 3/4; Ра ди во је Ми кић, Пе снич ки по сту-
пак, На род на књи га, Бе о град 1999; Јо ван Де лић, „Иван В. Ла лић и Ла за Ко стић”, 
у: Збо р ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, 2002, књ. 50, св. 1–2; Алек
сан дар Јо ва но вић, „Бо ји ће ва и Ла ли ће ва ’Пла ва гроб ни ца’”, у: Из срп ске књи-
жев но сти: збо р ник ра до ва по све ћен Ми ро сла ву Еге ри ћу, Фи ло зоф ски фа кул тет, 
Но ви Сад 2003; Све тла на Ше а то вић Ди ми три је вић, „Раз вој ин тер тек сту ал но сти 
у пе сни штву Ива на В. Ла ли ћа”, у: Спо ме ни ца Ива на В. Ла ли ћа, СА НУ, Бе о град 
2003; Ти хо мир Бра јо вић, „О све тло сти љу ба ви и ње ном од сја ју ме ђу жи ви ма и 
ме ђу мр тви ма”, у: Спо ме ни ца Ива на В. Ла ли ћа, СА НУ, Бе о град 2003; Јо ван Де
лић, „Ди ја ло шка при ро да по е зи је и по е ти ке Ива на В. Ла ли ћа” у: Спо ме ни ца 
Ива на В. Ла ли ћа, СА НУ, Бе о град 2003; Је ле на Но ва ко вић, „Иван В. Ла лић и 
фран цу ска по е зи ја”, у: Спо ме ни ца Ива на В. Ла ли ћа, СА НУ, Бе о град 2003; Пер
си да Ла за ре вић ди Ђа ко мо, „Исто риј скокул тур ни под текст на ра тив но сти пе сме 
’Ac qua al ta’ Ива на В. Ла ли ћа”, у: Спо ме ни ца Ива на В. Ла ли ћа, СА НУ, Бе о град 
2003; Све тла на Ше а то вић Ди ми три је вић, Тра ди ци ја и ино ва ци ја – Ин тер тек-
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По не ка да су се у фо ку су кри ти чар ског раз ма тра ња на ла зи ле 
и ин тер ме ди јал не ве зе Ла ли ће вог пе сни штва, ње го ви до ди ри ка ко 
са фи ло зоф ским и те о ло шким тек сто ви ма, та ко и са му зи ком и 
сли кар ством.2 Наш пе сник је на зна чен као „је дан од оних пе сни ка 
ко ји, по се ду ју ћи нео бич но ве ли ку кул ту ру, не пре за ју од то га да 
по не што од свог ве ли ког зна ња кроз ци та те, ре ми ни сцен ци је и 
алу зи је уве ду у сво је пе снич ке тек сто ве”.3 Све тла на Ше а то вић Ди
ми три је вић ко ја се чи тав низ го ди на ба ви ла фе но ме ном ин тер тек
сту ал но сти у Ла ли ће вој по е зи ји ви де ла је у њој не ко ли ко ин тер
тек сту ал них сло је ва из раз ли чи тих књи жев но сти и кул ту ра:

Ком пле тан ин тер тек сту ал ни кор пус у Ла ли ће вој по е зи ји по
сма тран кроз раз вој ну ли ни ју ука зу је се као пи ра ми дал ни успон. 
Пр ви слој чи не ан тич ки из во ри, мит ски и пе снич ки, по том на род
на књи жев ност и сред њо ве ков на по е зи ја, Ви зан ти ја, евр оп ска и 
срп ска по е зи ја 19. и 20. ве ка и на вр ху те пи ра ми де је Би бли ја.4 

Ме ђу тим, чи ни се да је је дан про блем за са да остао ван глав
ног то ка ин те ре со ва ња књи жев не кри ти ке – а то је ау то ци тат ност 
у Ла ли ће вом опу су, при зи ва ње у но ви кон текст не ких соп стве них 
ста рих сти хо ва, сли ка и те ма.5 Овај фе но мен, ко ји смо озна чи ли име
ном ау то ци тат ност, мо же мо на ћи на мно гим ме сти ма у Ла ли ће вом 

сту ал ност у по е зи ји Ива на В. Ла ли ћа, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град 2004; Со ња 
Ве се ли но вић, „Ма ги ја пра вог рас по ре да: по ред бе на ана ли за Че ти ри квар те та 
Т. С. Ели о та и Че ти ри ка но на Ива на В. Ла ли ћа”, у: Књи жев ност, 2006, год. 61, 
књ. 115, бр. 1; Јо ван Де лић, „Ла ли ћев ди ја лог са са вре ме ном срп ском по е зи јом”, 
у: Пост сим бо ли стич ка по е ти ка Ива на В. Ла ли ћа, Ин сти тут за књи жев ност и 
умет ност – Учи тељ ски фа кул тет, Бе о град 2007; Ана Пет ко вић, „Ан тич ко на сле
ђе у по е зи ји Ива на В. Ла ли ћа”, у: Пост сим бо ли стич ка по е ти ка Ива на В. Ла ли ћа, 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност – Учи тељ ски фа кул тет, Бе о град 2007; 
Јо ван Де лић, Иван В. Ла лић и ње мач ка ли ри ка, СКЗ, Ин сти тут за књи жев ност 
и умет ност – Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град – Ис точ но Са ра је во 2011.

2 Ви ди збо р ник Пост сим бо ли стич ка по е ти ка Ива на В. Ла ли ћа, Ин сти тут 
за књи жев ност и умет ност – Учи тељ ски фа кул тет, Бе о град 2007: Алек сан дар 
Јо ва но вић, „Ду хов ни па три о ти зам Ива на В. Ла ли ћа или о кул тур ноисто риј ским 
под сти ца ји ма Че ти ри ка но на”, Пре драг Пе тро вић, „Из ме ђу му зи ке и смр ти: 
Ла ли ће ве пе сме о Мо цар ту”, Алек сан дар Бо шко вић, „У пре те ћем зна ку де кон
струк ци је”.

3 Р. Ми кић, нав. де ло, 80.
4 С. Ше а то вић Ди ми три је вић, „Раз вој ин тер тек сту ал но сти у пе сни штву 

Ива на В. Ла ли ћа”, 22. 
5 У сво ју ти по ло ги ју ци та та пре ма вр сти под тек ста Ду брав ка Ора ић То лић 

уво ди и ау то ци тат, као вр сту ци та та у ко јој под текст пред ста вља вла сти ти текст, 
од но сно ка же да је реч о „тзв. пре пи си ва њу са мо га се бе” (Ду брав ка Ора ић То лић, 
Те о ри ја ци тат но сти, Гра фич ки за вод Хр ват ске, За греб 1990, 22), док Мар ко 
Ју ван ау то ци тат ност на во ди као мо ме нат у ко ме се „пи сци ди ја ло шки су о ча ва ју 
и са сво јим вла сти тим спи си ма и са њи хо вом ре цеп ци јом” (Мар ко Ју ван, Ин тер-
тек сту ал ност, „Ака дем ска књи га”, Но ви Сад 2013, 232). 
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пе снич ком опу су. Ње го ве ма ни фе ста ци је су ра зно ли ке, по чев од 
по на вља ња иден тич них мо ти ва и те ма, упо тре бе исто вет не лек
си ке и ме та фо ри ке, пре ко скри ве них до са свим отво ре них ци та та 
соп стве них сти хо ва. Као и ин тер тек сту ал не ре ла ци је са ту ђим тек
сто ви ма, и оне ре ла ци је ко је ау тор пра ви са сво јим ра ни јим ра до
ви ма мо гу би ти раз ли чи тог ти па. Ако че ти ри основ на ти па ин тер
тек сту ал них ре ла ци ја ко је у сво јој сту ди ји на во ди Ду брав ка Ора ић 
То лић6 при ме ни мо на ау то ци тат ност, има ће мо раз ли чи те ви до ве 
ин тер тек сту ал них од но са ме ђу тек сто ви ма истог ау то ра и они мо гу 
би ти: ис кљу чи ва ње или ин тер тек сту ал на екс клу зи ја (алу зи ја), 
укљу чи ва ње или ин тер тек сту ал на ин клу зи ја (сти ли за ци ја, ау то
па ро ди ја, тра ве сти ја, па стиш), пре сек или ин тер тек сту ал на ин тер
сек ци ја (ре ми ни сцен ци је, то по си, од је ци) и по ду да ра ње или ин тер
тек сту ал на екви ва лен ци ја (ау то ци та ти). Из у зев па ро диј ских, све 
оста ле ви до ве ин тер тек сту ал них од но са из ме ђу соп стве них тек сто
ва или ау то ци тат них од но са на ла зи мо у Ла ли ће вом опу су умно
го ме рас про стра ње не. 

Ове фе но ме не мо же мо пра ти ти на син хро ниј ском пла ну, и 
про ма тра ти ка ко пе сме уну тар јед не пе снич ке књи ге јед на дру гу 
„до зи ва ју” и на тај на чин уче ству ју у гра ђе њу сло же них ком по зи
ци ја не ких Ла ли ће вих зби р ки, или пак на ди ја хро ниј ском пла ну, 
уо ча ва ју ћи тек сту ал ну и мо тив ску по ве за ност ње го вих ра них и 
ка сни јих сти хо ва. Од лу чи ли смо се да у овом тек сту про у чи мо овај 
дру ги ди ја лог и на чи не на ко је се Ла ли ће ва по зна по е зи ја по ве зу је 
са ње го вим ра ним оства ре њи ма. Уо ста лом, по ве за ност пу тем екс
пли цит них ау то ци та та на ла зи мо са мо из ме ђу пе са ма на ста лих на 
раз ли чи тим кра је ви ма Ла ли ће вог опу са.

Као што се од но сио пре ма по е зи ји сво јих прет ход ни ка, Ла лић 
се че сто од но сио и пре ма соп стве ним ра ни јим пе снич ким оства
ре њи ма. Као што се мо же за кљу чи ти, ова кво кре та ње тра го ви ма 
Ла ли ће вих ау то ре ми ни сцен ци ја пред ста вља при лич но сло жен 
за да так, у ко ме је до ста те шко оме ђи ти по ље ис тра жи ва ња ако се 
по јам ау то ци тат но сти схва ти у ши рем сми слу, као по на вља ње не 
са мо исто вет них тек сту ал них де ло ва већ и мо ти ва и пе снич ких 
сли ка. Сто га ће мо се пр вен стве но по за ба ви ти фе но ме ном пе са ма 
ко је у Ла ли ће вом опу су има ју сво ју пе сму прет ход ни цу. По сто ја ње 
ова квих па ро ва у Ла ли ће вом де лу већ је за па же но у кри ти ци7, али 
до са да ни је си сте мат ски ис тра же но. Ка да се ба ци по глед на це
ло куп ни Ла ли ћев пе снич ки опус, ла ко се до ла зи до за кључ ка да 

6 Д. Ора ић То лић, нав де ло, 12–14.
7 Р. Ми кић, нав. де ло, 81; Гој ко Бо жо вић, Ме ста ко ја во ли мо, За вод за 

уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 2009, 72.
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је по сту пак ко ји мо же мо услов но од ре ди ти као по нов но пи са ње 
пе сме8 уоч љив пр вен стве но, што је и ра зу мљи во, у ње го вим по зним 
књи га ма, пре све га у ње го ве две мо жда и нај зна чај ни је пе снич ке 
зби р ке, Стра сној ме ри (1984) и Пи сму (1992). 

I

Стра сна ме ра по мно го че му је сте кључ на Ла ли ће ва пе снич
ка књи га. Она се на ла зи на по чет ку ње го ве за вр шне пе снич ке 
фа зе, фа зе у ко јој је овај пе сник дао сво ја нај вред ни ја, те ста мен
тар на пе снич ка оства ре ња. Сам Ла лић је био склон да Стра сну 
ме ру и Пи смо по сма тра као је дан пе снич ки дип тих9, сто га мо же
мо ре ћи да јед на пре ста вља вр ху нац ње го вог пе ва ња у сло бод ном, 
а дру га у ве за ном сти ху. Чи ни се да је и ин тер тек сту ал ни по сту пак 
у Стра сној ме ри по при мио свој пу ни за мах, та ко да ако се за ра
ни је Ла ли ће во ства ра ла штво мо гло ре ћи да у ње му не ма пре ви ше 
екс пли цит них ци та та, од Стра сне ме ре то ви ше ни је слу чај.10

8 По сту пак ко ји смо услов но на зва ли по нов ним пи са њем пе сме ни је оме
ђен код Ла ли ћа на пи са ње пе са ма истог или слич ног мо тив ског скло па у од но су 
на не ке ра ни је соп стве не пе сме, већ је овај пе сник „по но во пи сао” и пе сме дру
гих ау то ра. Нај по зна ти ји при мер сва ка ко је „Пла ва гроб ни ца” из Пи сма, али 
мо же мо ука за ти и на Ла ли ће ву пе сму „Мор на ри ца” из зби р ке Круг, ко ја као сво
ју прет ход ни цу има пе сму истог на зи ва ду бро вач ког пе сни ка Ан ту на Са си на. 

9 Иван В. Ла лић, О по е зи ји, Де ла Ива на В. Ла ли ћа, 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, 279. 

10 За ни мљи во је да се у Стра сној ме ри на ла зе и „Бе ле шка о по е ти ци” и 
„Ima go ig no ta”, пе сме ко је је Ла лић сам озна чио као тек сто ве у ко ји ма је пе снич
ким је зи ком из ра зио сво је по е тич ке на зо ре. Ме ђу тим, по ред ове две пе сме у 
зби р ку је укљу че на још јед на пе сма у ко јој је пе сник, чи ни нам се ин ди рект но, 
про го во рио о по ја ви ци ти ра ња и па лимп се ста и ње го вом ту ма че њу. У пи та њу 
је пе сма „Пе сни ков гроб”, у ко јој се те ма ти зу је по се та лир ског су бјек та гро бу 
Раст ка Пе тро ви ћа у ту ђи ни:

(...) ов де је озна че на 
Ка ме ном пло чом, по ло же ном рав но ду шно

У тра ву, по сну и стро го под ши ша ну;
Пло ча ве ли ка као уз гла вље; ле жај

Про стрт ис под тра ве, у осно ви име на:
RAST KO PE TRO VICH

1898–1949
(Иван В. Ла лић, Стра сна ме ра, Де ла Ива на В. Ла
ли ћа, том 3, прир. Алек сан дар Јо ва но вић, За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1997, 69).

Пло ча са гро ба, са ко је је у пе сми ци ти ран нат пис, пе снич ко „ја” под се ћа на па
лимп сест: „сло ва бри са на / Па пи са на, гле, па лимп сест по ло жен / У тра ву, чи љив 
са мо у све тлу две во шта ни це” (исто). Лир ски су бјект се пред том пло чом/па лимп
се стом јед ним ци та том из Раст ко ве пе сме пи та где је пе сни ко ва ду ша, да ли је 
ис под пло че или ни је. Пе сма се за кљу чу је сле де ћим сти хо ви ма: „По диг нем ли 
пло чу, осквр ну ћу гроб, / А не ћу на ћи кључ” (исто). По ред то га што се овај за
вр шни стих мо же ту ма чи ти у до слов ном зна че њу као не мо гућ ност да се ис под 
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До не кле је са мо ра зу мљи во да се Ла лић у зре лом свом пе
снич ком до бу, ка да је био на вр хун цу и на пи сао не ке од сво јих 
нај бо љих пе са ма, вра ћао сво јим прет ход ним сти хо ви ма и екс пли
цит но или им пли цит но се пре ма њи ма од ре ђи вао. Та ко се у пр вом 
одељ ку Стра сне ме ре на ла зи пе сма „По мен на мај ку”, ко ја нас, 
не ма сум ње, упу ћу је и на ра ну Ла ли ће ву пе сму, из ње го ве пр ве 
књи ге – Бив ши де чак, а то је „Re qu i em за мај ку”. Ина че, чест је код 
Ла ли ћа слу чај да су пе сма прет ход ни ца и она ко ја за њом сле ди по
ве за не исто вет ним или ско ро исто вет ним на сло вом.11 То је и ов де 
слу чај, са мо је Ла лић стра ну реч из на сло ва за ме нио на шом реч ју 
по мен. Обе пе сме пред ста вља ју обра ћа ње мр твој мај ци над ње ним 
гро бом. Ско ро три де сет го ди на на кон на стан ка пе сме „Re qu i em 
за мај ку” Ла ли ћев пе снич ки су бјект вра ћа се на исто ме сто. Ме ђу
тим, ове две пе сме не раз два ја са мо три де це ни је у њи хо вом на стан
ку, већ и њи хо ва, да та ко тра ди ци о нал но ка же мо, пе снич ка по ру ка. 
Док се пе сма из Бив шег де ча ка са сто ји од два на из ме нич на гла са 
– гла са лир ског „ја”, „бив шег де ча ка” и гла са по кој не мај ке – у дру
гој се сре ће мо ис кљу чи во са гла сом већ оста ре лог лир ског су бјек та. 
Та ко је за раз ли ку од пр ве пе сме, ко ја је сте про стор ко му ни ка ци је 
из ме ђу два гла са ко ји се на ла зе на раз ли чи тим стра на ма жи во та 
и смр ти, у „По ме ну за мај ку” та ко му ни ка ци ја мно го упит ни ја и 
још ви ше оте жа на. Док је мај ка из „Re qu i em”а успе ва ла да чу је 
тре пе ре ње ли шћа, ход ин се ка та и ко ра ке сво га си на, у пе сми из 
Стра сне ме ре лир ски су бјект зна да је уза луд да тра жи „ма кар и 
по крет твог ма лог пр ста, у пре во ду / На по кре те мра ва ме ђу сен
ка ма кр сто ва, / Ви дљи вим и не ви дљи вим”.12 Док се пре ма Ти хо ми
ру Бра јо ви ћу „’Re qu i em за мај ку’ у свом сим бо лич ном под тек сту 
от кри ва као пут ка жи вот ној, ме та фи зич ки ожи вљу ју ћој сна зи 
љу ба ви”,13 у „По ме ну за мај ку” љу бав ко ја је стру ја ла из ме ђу све
то ва је схва ће на као „про стор нео ства ре ног”.14 Мај чи но би ће на 

пло че на гро бу на ђе и ду ша пе сни ко ва, он се исто, ми сли мо, мо же схва ти ти у 
пре не се ном зна че њу, где се при ли ком по ди за ња па лимп се ста и от кри ва ња ње
го вог под тек ста не ће про на ћи сми сао – ду ша сти ха. Оту да Ла лић ов де, ако при
хва ти мо овај на чин чи та ња, ис ка зу је скеп су пре ма ту ма че њу пе снич ког тек ста 
ко је ће би ти усме ре но са мо ка про на ла же њу под тек ста и из во ра.

11 Ина че, „По мен за мај ку” ни је пр ва пе сма у Ла ли ће вом опу су ко ја има 
сво ју пе сму прет ход ни цу. Та ко већ у Кру гу има мо пе сму „Прин цип на бо ји шту”, 
ко ја се мо же до ве сти у ко ре спон ден ци ју са Ла ли ће вом ра ном пе смом „Га ври ло 
Прин цип”. Ин те ре сант на је про ме на тач ке гле ди шта ко ја се де си ла из ме ђу ове 
две пе сме. Мла ди Ла лић код Прин ци па ис ти че пр вен стве но ње го ву де чач ку 
при ро ду и ма ли број го ди на. У дру гој пе сми се Прин цип ви ди у све тлу ко сов ске 
и еп ске тра ди ци је срп ске, као њен след бе ник и на ста вљач.

12 И. В. Ла лић, Стра сна ме ра, 22.
13 Т. Бра јо вић, „О све тло сти љу ба ви и ње ном од сја ју ме ђу жи ви ма и ме ђу 

мр тви ма”, 106. 
14 И. В. Ла лић, Стра сна ме ра, 22.
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дру гој стра ни оста је трај но и пот пу но не до ступ но лир ском „ја” 
по зне пе сме. Син ко ји је мо же чу ти и са њом раз го ва ра ти и раз ме
њи ва ти зна ков не по ру ке мо же би ти са мо онај не ро ђе ни:

Сад ја имам ре чи, ти ли шће на сво јој ли пи,
А раз го ва раш мо жда са сво јим дру гим си ном,
Оним не ро ђе ним, је зи ком ко ји не знам,
Па та ко не знам ни чи ја ти вер ност по ма же ви ше
Да из др жиш смрт: ње го ва или мо ја.15

Лир ско „ја” „По ме на за мај ку” из но си јед ну мно го скеп тич ни ју 
и су мор ни ју по ру ку, и за раз ли ку од пр вог лир ског „ја”, ко је од ла зи 
од мај чи ног гро ба са по уз да њем да све тлост љу ба ви и мр тви ма 
си ја, да па ра фра зи ра мо Хел дер ли нов стих ко ји сто ји на по чет ку 
као мо то ове пр ве пе сме, су бјек ту по зни је пе сме оста је са мо да 
жи ви са пи та њи ма на ко ја не ма од го во ра.

Стра сна ме ра по ред ове са др жи још не ко ли ко пе са ма ко је 
има ју прет ход ни це дуж Ла ли ће вог пе снич ког опу са, по пут пе са ма 
„Те ра са II”, „Мо царт”, „Кри ти ка Пи ла та”. Ме ђу тим, по себ но нам 
је за ни мљи ва Ла ли ће ва ви ше дел на пе сма (по е ма?) „Пет пи са ма”, 
ко ја чи ни че твр ти оде љак ове Ла ли ће ве књи ге. Ово пе снич ко оства
ре ње ко ре спон ди ра са још јед ном дав ном Ла ли ће вом пе смом, об ја
вље ном нај пре у књи зи Ве ли ка вра та мо ра 1958. го ди не, а за тим 
увр ште ном у књи гу Вре ме, ва тре, вр то ви, ко ја се по ја ви ла три 
го ди не ка сни је. Ра ди се о пе сми „За ви чај ла бу до ва”, ко ја ула зи у 
кор пус Ла ли ће ве љу бав не ли ри ке. Пе сма пред ста вља обра ћа ње 
лир ског су бјек та во ље ној же ни. Ме сто у ко је же ли да се вра ти лир
ско „ја” на зи ва за ви ча јем ла бу до ва. За ви чај ла бу до ва пред ста вља 
„за ви чај сле пе не жно сти” и „из гу бље ни рај не из го во ре ног”.16 Он 
пред ста вља ме сто ап со лут не не ви но сти и ме сто где се љу бав ра ђа. 
Лир ско „ја” пи та во ље ну же ну ка ко да на ђе то ме сто: 

Ка жи ми ка ко да на ђем за ви чај ла бу до ва
Што се кат ка да ја вља у ко ре њу твог осме ха
Као сан о оба ли без бол но сто пље ној
С пла вом све тло шћу у ко јој ди шу ла бу до ви.17 

За ви чај ла бу до ва је и сво је вр сни мит ски и са ња ни про стор у ко ји 
се лир ски су бјект мо же вра ти ти са мо уко ли ко „раз би је ок но ја ве”.18 

15 Исто.
16 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, 121. 
17 Исто.
18 Исто.
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У ње га би се, он за ми шља, мо гао вра ти ти и ако се осло бо ди све га 
сте че ног, да се „раз о ру жа”. Мо гу ће је да би на кон спо зна ња тог 
иде ал ног све та он био ус кра ћен за по вра так у сва ко дне ви цу:

Или бих мо жда остао
Та мо у за ви ча ју на ше не жно сти
Мр тав, за у век згр чен од див ног ужа са,
Умр љан кр вљу ла бу до ва.19

У „Пет пи са ма” из Стра сне ме ре Ла лић се по но во вра ћа овој 
пе сми. Ова пе сма та ко ђе пред ста вља обра ћа ње лир ског „ја” сво јој 
дра гој у ви ду пи са ма без од го во ра, по сла тих у раз ли чи тим тре
ну ци ма. У пи та њу су раз дво је ни љу бав ни ци, али не зна мо шта је 
узрок њи хо вог раз два ја ња, ни ти раз лог због ко га лир ском су бјек ту 
не сти жу од го во ри. Он пи ше сво јој дра га ни из „да ле ке по кра ји не”. 
Иа ко их раз два ја ју и про стор и вре ме, лир ски су бјект уви ђа да 
„ни шта / Не раз два ја тај отров ни ле пак го ди на / Што ве зу је на ду 
за про стор, а вре ме / За вер ност про сто ри ма на де”.20 Вра ћа ју ћи се 
у се ћа њи ма у нај сјај ни је тре нут ке њи хо ве љу ба ви и под се ћа ју ћи је 
на њих у пи сми ма, оно што лир ско „ја”, ипак, нај ви ше же ли да ис ка
же је сте да се љу бав ме ња. Он би то ус пео на пи са ти са мо ка да би 
умео са ста ви ти пи смо од бе ли не хар ти је и ти ши не не из го во ре ног:

Мо жда бих умео да ти ис ка жем
За што се љу бав ме ња, у не же ље ној не кој
Син ко пи, и вен ча ва у на став ку
Са сво јим сен ка ма, а не за бо ра вља
Сми сао сво га име на, узро ке свог тра ја ња.21 

Иа ко од го во ре на пи та ње тра ја ња љу ба ви и ње не про ме не не 
мо же пре ци зно да са оп шти, лир ски су бјект је све стан про ме на 
ко је по сто је, али и тра ја ња упр кос тим про ме на ма.

У пе тој пе сми ци клу са лир ско „ја” по ми ње мо гућ ност по нов
ног су сре та „Та мо у за ви ча ју на ше сле пе не жно сти / Ко ји сам не
ка да звао и за ви ча јем / Ла бу до ва”.22 Дирек тнa ре ми ни сцен ци ја на 
дав ну пе сму је су исто вет не син таг ме ко ји ма се за ви чај ла бу до ва 
де фи ни ше и та ко се ус по ста вља ја сна ве за из ме ђу ова два оства ре
ња. Ме ђу тим, за раз ли ку од пе сме „За ви чај ла бу до ва”, где се до иде
ал ног про сто ра мо гло до ћи са мо по врат ком у не ка кав пра за бо рав 

19 Исто.
20 И. В. Ла лић, Стра сна ме ра, 54.
21 Исто, 57.
22 Исто, 58.
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и не ви ност, у „Пет пи са ма” за ви чај ла бу до ва ука зу је се као ме сто 
мо гу ћег бу ду ћег су сре та ра ста вље них љу бав ни ка. За раз ли ку од 
ра не пе сме, ов де зе нит љу ба ви ни је из гу бљен, већ тек оче ку је љу
бав ни ке у по нов ном су сре ту. Ме ђу тим, тре ба пре тог су сре та 
оства ри ти не ке усло ве:

Али пре то га тре ба оба ви ти још мно го:
Ис ку пи ти та о це ко је смо да ли суд би ни
Кад нам се крв по ме ша ла на ушћу
У не ку од мо гу ћих бу дућ но сти, пре бро ја ти
Ожиљ ке, оне спо со би ти сат ни ме ха ни зам
Увре да за бо ра вље них у не ком гро зни ча вом
Пре стро ја ва њу, про чи та ти све из ме ђу ре до ва
Пи са ма не на пи са них и на у чи ти на па мет
Ту опа сну ши фру,

ра дост на у чи ти,
Да ра сте на ка ме ну, као ма хо ви на.23

Ако се спо зна ди на ми ка ме ња ња љу ба ви и ње ног тра ја ња, 
мо гућ је и су срет на же ље ном ме сту. Ка ко лир ски су бјект ка же: 
„вре ме сто ји / Ако га ис прав но име ну јеш”.24 У пе сми „За ви чај ла
бу до ва” лир ско „ја” стра хо ва ло је да је љу бав ни вр ху нац про шао 
и да се у ње га на ја ви не мо же ви ше вра ти ти, про ток вре ме на и про
ме не у емо ци ја ма чи ни ли су тај по вра так не мо гу ћим. Ов де пак и 
про ток вре ме на и про ме не ко је се де ша ва ју са љу ба вљу чи не да она 
ипак на ста вља да тра је. Ра ста вље ност, од су ство, увре де, ста ре ње, 
про ток вре ме на – са став ни су део ње ног то ка, а она не пре ста је 
уко ли ко се не ке ства ри при хва те и на у че. Оту да се љу бав стал но 
об на вља у свим тим про ме на ма, па се за то и „Пет пи са ма” за вр ша
ва ју по нов ним до ла ском про ле ћа. 

II

Иа ко је и у Стра сној ме ри по сту пак са мо у пу ћи ва ња по стао 
је дан од зна чај ни јих у на ста ја њу за ма шног бро ја пе са ма, до кул ми
на ци је овог пе снич ког по ступ ка, ко ји је укљу чи вао ау то ци ти ра ња 
и мо тив ска по на вља ња и ко ји смо у јед ном по ма ло ме та фо рич ном 
мар ки ра њу на зва ли по нов но пи са ње, до ла зи у Пи сму (1992). Чи ни се 
да ни је ни мо гло дру га чи је, с об зи ром на то да је ову књи гу умно
го ме и сам Ла лић пред ста вио као сво ђе ње жи вот ног и пе снич ког 
ис ку ства: 

23 Исто.
24 Исто.
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Ако су ле то и сун це у Пи сму по зно ле то и по зно сун це, при пи
ши те то зре ло сти јед ног пе снич ког ис ку ства и/или на про сто чи
ње ни ца ма би о ло шке при ро де. Ову књи гу, сло жи ће те се, ни је мо гао 
на пи са ти пе сник у цве ту мла до сти сво је. Ква ли тет оне но стал ги је 
ко ја је (осе ћам то са да, ка да ли стам штам па ну књи гу) про жи ма, не
спо јив је са мла до шћу; а лир ско ја у ци вил ном жи во ту, има лич ну 
кар ту, са упи са ном го ди ном ро ђе ња, не где са кра ја пр ве тре ћи не 
сто ле ћа.25 

Ла лић је у овој књи зи умно го ме сво дио ра чун и са сво јим прет ход
ним пе ва њем. Оту да је мре жа ау то ци та та у Пи сму нај гу шћа. Сиг
на ли ко ји ма нас пе сник упу ћу је на сво је ра ни је сти хо ве на ла зе се 
на раз ли чи тим ни во и ма уоч љи во сти, по чев од оних нај ек спли цит
ни јих, као што су ци та ти, па све до је два ухва тљи вих алу зи ја. Ми 
ће мо пр вен стве но па жњу обра ти ти на оне нај мар кант ни је.

За ни мљи во је да су сти хо ви у ко ји ма Ла лић екс пли цит но 
ци ти ра сво ја не ка да шња пе снич ка по стиг ну ћа у Пи сму нај че шће 
љу бав ни. Пе сник ов де на ста вља оно што је у Стра сној ме ри за по
чео ди ја ло гом ци клу са „Пет пи са ма” са пе смом „За ви чај ла бу до ва”. 
Пу тем но вих пе са ма Ла лић пре и спи ту је сво ју не ка да шњу љу бав
ну ли ри ку, али исто та ко пре и спи ту је и емо ци ју ко ја се у тим 
сти хо ви ма те ма ти зу је. Екс пли цит ни ци тат на ла зи мо та ко у пе сми 
„Stram bot ti”, у че твр тој ок та ви ко ја пре но си стих из јед не дав не 
Ла ли ће ве пе сме:

Већ го ди на ма знам да не ста је мо
За јед но: та ко пи сах још у да не
Кад вре ме бе ше вал са сла ном пе ном
Мла до сти, све тлом стра шћу уси ја не;26 

Сти хо ве ста ри је пе сме у но вој тво ре ви ни сам пе сник је екс пли
цит но озна чио кур зи вом. У пи та њу је стих из пе сме „Љу бав”, ко ју 
је Ла лић нај пре об ја вио у књи зи Ар го на у ти и дру ге пе сме (1961), 
а за тим унео у збир ку Вре ме, ва тре, вр то ви, об ја вље ну исте го ди
не, књи гу ко ја пред ста вља сво ђе ње ра чу на са ње го вом ра ном пе
снич ком фа зом. Већ је ра ни је Гој ко Бо жо вић за па зио да по сто је 
број не ве зе из ме ђу Пи сма и те књи ге: 

Упо ред но чи та ње Пи сма, ко је је нај бо ља пе сни ко ва књи га, и 
Вре ме на, ва тре, вр то ва, што је пе сни ков са мо све сни из бор из пр вих 

25 И. В. Ла лић, О по е зи ји, 280.
26 И. В. Ла лић, Стра сна ме ра, 139.
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пет књи га, по ка зу је ка ко по е зи ја Пи сма у мно гим ва жним сег мен
ти ма тре ти ра пе сни ко ве ра не сти хо ве. Ни је реч са мо о те мат ској 
срод но сти ове две књи ге, већ и о тач ки гле ди шта ко ја се у њи ма 
по ја вљу је. Жи вот но, књи жев но и тра ди циј ско ис ку ство у Пи сму 
по ста вља ју се као објек тив ни ко ре ла тив пре ма ис ку ству мла дог 
чо ве ка у књи зи Вре ме, ва тре, вр то ви.27 

На ова Бо жо ви ће ва за па жа ња ми мо же мо до да ти да са књи гом 
Вре ме, ва тре, вр то ви ко ре спон ди ра на исти на чин, као што смо 
већ по ка за ли, и прет ход на Ла ли ће ва књи га Стра сна ме ра.

„Љу бав” пред ста вља ра но оства ре ње из Ла ли ће вог кор пу са 
љу бав не ли ри ке у ко јој се пе снич ки су бјект обра ћа сво јој дра гој. 
Пе сма је ис пе ва на у сло бод ном сти ху, а стих ко ји је ци ти ран у ци
клу су „Stram bot ti” пред ста вља по чет ни стих за вр шног стро фо и да, 
у ко ме лир ско „ја” по ен ти ра сво је љу бав но ис ку ство ис ка за но у 
пе сми. То схва та ње и до жи вљај љу ба ви, ме ђу тим, је сте оно што 
је у овој Ла ли ће вој пе сми не у о би ча је но, и упра во је тај ка сни је 
ци ти ра ни стих оно што у овој ра ној пе сми по нај ви ше из не на ђу је. 
На и ме, иа ко је ова пе сма де ло мла дог пе сни ка, ње гов до жи вљај 
љу ба ви (ов де смо до пу сти ли се би сло бо ду да из ме ђу пе сни ка и 
лир ског су бјек та ста ви мо знак јед на ко сти) ни је љу бав као страст, 
већ не што што је мно го ре ђе, а то је љу бав као тра ја ње. Та љу бав 
лир ског су бјек та и ње го ве дра га не тра је, и са ма пе сма по чи ње том 
син таг мом, „већ го ди на ма”. Пе снич ко „ја” и ње го ва дра га ме ња ју 
се за јед но, са го ди на ма ко је про ла зе. Тај за јед нич ки ход, тај збир 
за јед нич ких тре ну та ка, ме ђу тим, не ми нов но се при бли жа ва и 
тре нут ку смр ти. Али тај њи хов за јед нич ки тре ну так, за хва љу ју ћи 
љу ба ви, ко ја ипак успо ра ва вре ме, има про ду же но тра ја ње, јер ка ко 
лир ско „ја” за вр ша ва ју ћи пе сму ка же „и тај наш тре ну так / Тра је 
ду же од ту ђе смр ти”.28 

У ци клу су „Stram bot ti” об ја вље ном ви ше од три де сет го ди на 
на кон „Љу ба ви”, Ла лић се вра ћа те ми за јед нич ког ме ња ња, ста
ре ња и љу ба ви као тра ја ња. Ме ђу тим, са да то чи ни у стал ном 
пе снич ком об ли ку stram bot ti, ита ли јан ској ве за ној стро фи, у ко јој 
се пе ва ла љу бав на ли ри ка. Сам Ла лић је у јед ном раз го во ру по ме
нуо и овај стал ни пе снич ки об лик:

От крио сам ту ста ру, по по ре клу на род ну, ита ли јан ску фор му 
код јед ног са вре ме ног ен гле ског пе сни ка, и од мах се за њу за ин те
ре со вао: Реч је за пра во о по себ ној вр сти ок та ве, са оба ве зним за

27 Г. Бо жо вић, нав. де ло, 72.
28 И. В. Ла лић, Вре ме, ва тре, вр то ви, 202.
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вр шним ди сти хом. Мно го згод на фор ма, ди сци пли но ва на и сти му
ла тив на у исти мах, а као ство ре на (тач ни је: ство ре на) за љу бав ну 
ли ри ку.29

На кон три де сет и ви ше го ди на пе сник се вра ћа ис тој те ми, 
са мо овог пу та у стро жој фор ми, ко ју је про на шао за љу бав ну ли
ри ку. Број страм бо та је де сет. Тај број све до чи о за о кру же но сти и 
пот пу но сти ис ка за ног ис ку ства.

Ако се Ла лић вра тио не ка да шњој те ми, при род но је би ло да 
се вра ти и сво јим сти хо ви ма пи са ним на њу. Због то га је ту и онај 
ци ти ра ни стих, ко ји и ов де чи ни су шти ну но ве пе снич ке тво ре
ви не. Ов де са мо пе сник до да је да је он та ко пи сао „Кад вре ме 
бе ше вал са сла ном пе ном / Мла до сти, све тлом стра шћу уси ја не”.30 
Као да је тај стих ис ка зан у мла до сти био плод ње не охо ло сти и 
ужур ба но сти, али је па ра док сал но ипак по го дио свој циљ. Њи ме 
је пе сник ухва тио осе ћа ње и ње го во тра ја ње, ко је се у ци клу су 
„Stram bot ti” са да де фи ни тив но по твр ђу је, те за то дру га по ло ви на 
че твр те пе сме гла си:

Сад све ви ше знам да не ста ће мо
Као два по зна пло да с исте гра не,
Ко је за јед но стре се кра јем да на
Од луч на, бла га ру ка ба што ва на.31

За ни мљи во је да је ова кво схва та ње љу ба ви као тра ја ња, и 
ње но при ка зи ва ње у књи жев но сти, ба рем по ми шље њу фран цу ског 
ми сли о ца Але на Ба дјуа, ве о ма рет ко. Он ка же: 

Као што сам Вам већ ре као има ре ла тив но ма ло то га што се 
ти че про бе тра ја ња у књи жев но сти ко ја го во ри о љу ба ви. То је за
чу ђу ју ће. Узми мо на при мер по зо ри ште. Ако гле да мо ко ма де ко ји 
по ка зу ју сна ла же ња мла дих за љу бље них про тив де спо ти зма по ро
дич ног уни вер зу ма – што је ап со лут но кла сич на те ма – мо гли би смо 
сви ма до да ти под на слов јед ног Ма ри во о вог ко ма да: Le Tri omp he 
de l’a mo ur. По том мо де лу, мно ге пред ста ве при ка зу ју ка ко ће ти 
мла ди, че сто уз по моћ слу га или дру гих са у че сни ка, на ма гар чи ти 
ста ре и ко нач но до сти ћи оно што су хте ли, тј. сво је вен ча ње. Ту 
има мо три јумф љу ба ви, али не и ње но тра ја ње (под ву као М. А.). 
Ва жна де ла, ве ли ки ро ма ни су че сто из гра ђе ни на не мо гу ћем у 

29 И. В. Ла лић, О по е зи ји, 278.
30 И. В. Ла лић, Стра сна ме ра, 139.
31 Исто.
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љу ба ви, на ње ној про би, тра ге ди ји, на рас ко ра ку, раз два ја њу, ње ном 
кра ју итд. Али о по зи тив ном тра ја њу не ма бог-зна-шта (под ву као 
М. А.). Мо же мо, та ко ђе, уо чи ти да брак ни је иза звао ве ли ка де ла. 
Чи ње ни ца је да ни је мно го ин спи ри сао умет ни ке.32 

Вра ћа ју ћи се тим ра ним сти хо ви ма у свом по зном пе снич ком 
ци клу су „Stram bot ti”, Ла лић је на пра вио спо ме ник упра во ова квом 
до жи вља ју љу ба ви. Че сто је по ми ња но да је Ла ли ћа за ни ма ло оно 
што тра је. За ни ма ле су га и та кве емо ци је. Та ко се овим пе снич ким 
ци клу сом из Пи сма пре и спи ту је и по твр ђу је трај ност емо ци ја ис
по ље них у јед ној дав ној пе сми, на ста лој у про ле ће јед ног ства ра
лач ког пу та. Ме ђу тим, то про ле ће, са мо ово га пу та по зно, тра је и 
три де сет го ди на ка сни је. Та ко је и мо тив пло да по но вљен из „Љу
ба ви”, где је свет око њих дво је сат кан „као плод око ко шти це”. 

За го ре по ми ња ног Але на Ба дјуа љу бав је јед на про це ду ра 
исти не, „та исти на је јед но став но исти на о Дво је. (...) Оно што је 
уни вер зал но је да сва ка љу бав пред ла же јед но но во ис ку ство исти не 
о то ме шта то зна чи би ти дво је, а не јед но. Да се са све том мо же 
су сре сти и да га мо же мо ис тра жи ти и дру га чи је, а не са мо уса мље
нич ком све шћу, ето то је оно о че му нам би ло ко ја љу бав да је до каз.”33 
Ла ли ћев пе снич ки ци клус „Stram bot ti” је сте упра во при ка зи ва ње 
и ис пи ти ва ње тог ис ку ства двој ства. Ла лић то по ку ша ва да нам 
пред ста ви са не ко ли ко пе снич ких сли ка, ко је ва ри ра ју скоп ча ност 
дво је љу ди, те та ко лир ски су бјект и ње го ва дра га сну ју у син ко
пи, или су би ном у јед на чи ни све та, или пак „две жи же у јед ној 
елип си”.34 Нај и зра зи ти је се о том ис ку ству за јед ни штва пе ва у 
ше стом страм бо ту:

У ди са ње си мо је упе ва на
Ко мо ли тва у об ред. То бом ди шем.
У ру ко пи су мом си упи са на
Из ме ђу сва ког сло ва ко је пи шем.
Из у зми се бе из би ло ког да на,
И ја ћу би ти из ве сно сти ли шен –
А то су да ни ко је и не бро јим,
Јер не знам да ли у њи ма по сто јим.35

Ово за јед нич ко тра ја ње удво је под ра зу ме ва и за јед нич ко ста
ре ње, про ток вре ме на и при бли жа ва ње смр ти, пре ма ко јој, ре кло 

32 Ален Ба дју, По хва ла љу ба ви, „Адре са”, Но ви Сад 2012, 78–79.
33 Исто, 43–44.
34 И. В. Ла лић, Стра сна ме ра, 141.
35 Исто, 140.
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би се, лир ско „ја” осе ћа и стреп њу и по ми ре ност. Чи ни се да је све 
ово нај е ви дент ни је у пе том страм бо ту:

Да ли осе ћаш ово убр за ње:
То про сто ри се са би ру у на ма
Ко мед у са ће; да љи не се та ње
Као фо ли ја: иза ње је та ма
И врв од зве зда не зна них, по ста ње
Не са глед ног, цр но уси ја ње –
А с ове стра не ста ње не фо ли је
По зно про ле ће. И маг но ли је.36

За јед нич ко тра ја ње у љу ба ви за Ла ли ћа, баш као и за Ба дјуа, под
ра зу ме ва уве жба ва ње вр хов не ве шти не стр пље ња, као и „му др ост 
дру же ња с ти ши ном”. Упра во за хва љу ју ћи тим „ве шти на ма” пе
сни ку и ње го вој дра гој успе ва да њи хо ва љу бав вре ме ном по ста је 
све ја ча и да „ста ри као ви но”.37 

„Stram bot ti” ни су је ди на пе сма са екс пли цит ним на во дом 
сти хо ва из Ла ли ће ве ра ни је по е зи је у књи зи Пи смо. Још је ком плек
сни ји слу чај са „Рим ском еле ги јом”, ко ја ус по ста вља ди рект не 
ци тат не ве зе са још јед ном пе смом ко ју је Ла лић увр стио у сво ју 
дав ну књи гу Вре ме, ва тре, вр то ви, а у пи та њу је „Рим ски квар тет”.

„Рим ски квар тет” је та ко ђе пе сма љу бав не те ма ти ке. Са ста
вље на од че ти ри де ла, ова пе снич ка тво ре ви на кру жно је ком по но
ва на. Пр ви и че твр ти ква р тет до зи ва ју се ме ђу соб но, као и дру ги 
и тре ћи. Пр ва и че твр та пе сма пе ва ју о до ла ску но ћи, док су дру га 
и тре ћа по све ће не да ну и љу ба ви. На по чет ку пр ве пе сме лир ско „ја” 
го во ри о ис ку ству ко је је до нео дан ко ји је упра во про шао:

 
Још да нас по под не (по сле мла ког пљу ска, на огра ди
Оних сте пе ни ца раз ва ље них по жа ром сит ног цве ћа,
Нас кро во ви ма об ра слим у вр то ве, у во ће, у дим
И све тлост бо је ли му на) по ве ро вао сам опет у те бе,
При сни и не так ну ти све те;38

У Ри му, лир ски су бјект по но во је по ве ро вао у сми сао све та. 
Рим ски пеј заж, али и још не што, што ће мо са зна ти из де ло ва ко ји 
сле де, вра ти ло му је по ве ре ње у свет. Ме ђу тим, ноћ ко ја је до шла 
код лир ског „ја” иза зи ва стреп ње и сум ње. У дру гом и тре ћем де лу, 

36 Исто, 139.
37 Исто, 141.
38 И. В. Ла лић, Вре ме, ва тре, вр то ви, 226.
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на кон што сва не дан, лир ски су бјект по но во за до би ја по ве ре ње у 
тај рим ски про стор. Вре ме ко је про во ди у Ри му са во ље ном же ном 
чи ни да је до жи вљај сва ко дне ви це сли чан сно ви ма: „ода кле то 
пре о бра же ње / Сна у сли ку све та што по сто ји, благ са мо за нас”.39

И тре ћи сег мент, као и дру ги, до но си ужи ва ње дво је љу бав
ни ка у рим ским шет ња ма и сво јој љу ба ви. Ме ђу тим, и лир ско „ја” 
и ње го ва иза бра ни ца не мо гу са свим да по ве ру ју да је мо гу ће та
кво са вр шен ство: 

Па ипак ни смо са свим ве ро ва ли да врт је
Исти нит; све је би ло су ви ше бли ско, су ви ше
Ство ре но за нас, а го то во да рас пад не се
На реч, на по крет.40

Сум ња лир ског „ја” у са вр шен ство про сто ра ко ји су по се ти ли на
ста вља се и по на пу шта њу Ри ма:

Ја и да нас сум њам
У тај врт (као ве тар у сво је име, као мо ре
У свој укус), у тај врт што се по ла ко уда љу је
И већ по чи ње да све тлу ца као са зве жђе
На пу ту око из ми шље не го ди не; врт као реч
Из го во ре на у љу ба ви, рас тво ре на у ве тру;
Врт на Ave ti nu, по сле нас, пре не по зна те ки ше.41

Че твр ти оде љак до но си обра ћа ње бу ду ћим љу бав ни ци ма и по
се ти о ци ма Ри ма, ко ји ма пред ла же сан, уме сто буд ног до че ки ва ња 
рим ске но ћи. При га ше њу про зо ра не ста је и „си гур ност пред ме та”. 
Ме ђу тим, и по ред до ла ска но ћи, ују тро се сун це по но во вра ћа у 
то ме сто „по след ње од бра не”, ка ко га пе сник на зи ва: 

Јер по сто је ме ста
По след ње од бра не; стра жа ри по ди жу гла со ве
Као оруж је и бу ду пра ши на, во да и ве тар
Раз ла жу све тлу ца во ме со љу бав ни ка, али
Зве зда ко ја се вра ћа мо ра да не што пре по зна је:
Ина че се не би вра ћа ла.42

У „Рим ској еле ги ји” сам пе сник се, по пут те зве зде, вра ћа сво
јим сти хо ви ма из „Рим ског квар те та” и екс пли цит но их на во ди. 

39 Исто, 230.
40 Исто, 232.
41 Исто.
42 Исто, 234.



93

И лир ски су бјект но ве пе сме вра ћа се са сво јом жи вот ном са пут
ни цом у про стор пр ве пе сме, у град Рим. У „Рим ској еле ги ји” је 
по сту пак ау то ци тат но сти ак ти ви ран као ни у јед ној дру гој Ла ли
ће вој пе сми – по ред на во ђе ња соп стве них ра ни јих сти хо ва, ту је 
и по на вља ње ве ли ког бро ја истих мо ти ва, пе снич ких сли ка, лек
сич ких спо је ва. Је ди на је раз ли ка што се, као што је оби чај у Пи сму, 
тај по вра так са да од ви ја у ве за ном сти ху, за раз ли ку од сло бод них 
сти хо ва „Рим ског квар те та”. У еле ги ји је у упо тре би псе у до хек са ме
тар, она се и на ла зи у одељ ку Пи сма ко је но си на зив „Хек са ме три”.43

На по чет ку „Рим ске еле ги је” ја сно се ста вља до зна ња да се 
ра ди о по врат ку али и про ве ри, про ве ри оног са вр шен ства и пу
но ће ко ја је у „Рим ском квар те ту” три де це ни је ра ни је опи са на:

Шта ли смо ов де не кад оста ви ли у за лог,
Кад нас то ли ко ма ми по вра так? У да љи ни
Ју жно од ср ца мо ра да остао је део
Основ не из ве сно сти по ко јој рав на мо се
Кад сво ди мо ра чу не, про ве ра ва мо ме ру
Сми сла у го ди на ма (...).44

Ва жно је ис та ћи, по што је то и у основ ном то ну це ле зби р ке 
Пи смо, да се ра ди о про ве ри то ком сво ђе ња ра чу на, ка ко се ви ди 
из ци ти ра них сти хо ва. Ри му се пе сник вра ћа и због мо ћи ко је има 
веч ни град, да тра је већ ми ле ни ју ми ма, и да се у свом тра ја њу стал
но об на вља („Ов де и ру ше ви не / Са ра ђу ју, из ве ка у век, са са вр
шен ством”45). Та сме на пу но ће и по нов ног об на вља ња и ра ђа ња у 
„Рим ском квар те ту” пред ста вље на је као сме на да на и но ћи. У 
„Рим ској еле ги ји” за ње ног лир ског ју на ка са вим је из ве сно да се 
тај град не пре ста но об на вља:

У овом гра ду свет се об на вља као во да
У ру шев ном кла ден цу, без че кр ка и ве дра,
Али на до хват ша ке кад пра ву пре по зна жеђ.46

Ме ђу тим, оно што до ла зи да се про ве ри је сте да ли и љу бав „об на
вља се из ну тра / Увек не до вр ше на, јер та ко хо ће мај стор”.47 У но вој 
пе сми се за то ево ци ра ју то по ни ми ко је већ по зна је мо из „Рим ског 

43 Хек са ме тар ски стих и фор ма еле ги је сва ка ко упу ћу ју на ве зу са Ге те
о вим Рим ским еле ги ја ма, ко ју је при ме тио и опи сао Јо ван Де лић (ви ди: Ј. Де лић, 
Иван В. Ла лић и ње мач ка ли ри ка, 97–114).

44 И. В. Ла лић, Стра сна ме ра, 148.
45 Исто.
46 Исто, 149.
47 Исто.
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квар те та”: врт на Аве ти ну, Pi az za Na vo na. Но ва пе сма овим то по
ни ми ма, као и ди рект ним ци та том ко ји сле ди, об на вља се ћа ње на 
прет ход ну пе сму о Ри му. Та ко ђе се ево ци ра ју успо ме не на до жи
вља је из тог дав ног рим ског бо рав ка:

Кло ну ла си од шет ње, оно по под не, кад смо
Су пи ја ни од сун ца упло ви ли у сен ке
И све жу хла до ви ну со бе у Via Fi ren ze (...)
Да ли се се ћаш ки ше оно га ле та,
По ме ша не са сме хом и мла дим гла со ви ма
Дво је за љу бље ни ка, про мо че них до ко же (...).48

У том пе ри о ду, ко ји оста ре ли лир ски су бјект ево ци ра у но вим сти
хо ви ма, „сва су ле та би ла на бро ју / На про зив ци у су мрак (...) а сва 
су би ла не до вр ше на”.49 Су бјект пе сме и ње го ва са пут ни ца та ко и 
пре по зна ју не гда шњих њих дво је „у не по зна том па ру што гр лио 
се кри шом / Ис под ко ре ња вр та”.50 Ме ђу тим, су бје кат „Рим ске еле
ги је” и ње го ва дра га ни су по се ти ли Рим са мо да би ево ци ра ли 
не ка да шње успо ме не (и сти хо ве), већ да би спо зна ли „Наш брод. 
Др жи ли пра вац?”. То је раз лог због ко га, ка ко ка же лир ско „ја”, 
„вра ћа мо се, мо жда, / Ме сти ма за во ље ним: про ве ра ва мо пра вац, 
/ Ме ри мо убр за ње, ис пи ту је мо жиг / На зла ту”.51 

Ис ку ство лир ског су бјек та „Рим ског квар те та” но си у се би 
спо зна ње са вр шен ства и до вр ше но сти у рим ском да ну, с јед не 
стра не, и страх од рас та ка ња и гу бит ка тог сте че ног сми сла под 
сен ка ма рим ске но ћи с дру ге стра не. За то он у че твр том квар те ту 
и по ру чу је не ким бу ду ћим љу бав ни ци ма – по се ти о ци ма Ри ма да 
то ну у сан, не че ка ју ћи ноћ и да се по од ла ску из Ри ма не освр ћу: 
„И не освр ћи те се, / Све што по зна је те већ је у ва ма.”52 Ње га пла
ши да се јед ном по стиг ну то са вр шен ство и до вр ше ност ви ше не 
мо же вра ти ти и да је све на кон то га са мо пад.

У „Рим ској еле ги ји” спо зна ње је друк чи је и пот пу ни је. У овој 
пе сми се раз ре ша ва на пе тост опе ва на у „Рим ском квар те ту” три
де сет го ди на ра ни је. За то лир ски су бјект и ње го ва дра га и на ста вља
ју рим ско хо до ча шће и по но ћи, што у „Рим ском квар те ту” ни је био 
слу чај. Ту са да већ оста ре ли љу бав ни ци спо зна ју да „Ако не до вр ше
но све до чи са вр шен ство / Он да не са вр ше но има до вр шен об лик”.53 

48 Исто, 150.
49 Исто, 149.
50 Исто, 150.
51 Исто.
52 И. В. Ла лић, Вре ме, ва тре, вр то ви, 233.
53 И. В. Ла лић, Стра сна ме ра, 152.
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Та ко се, као и град у сво јој не до вр ше но сти, об на вља и њи хо ва љу
бав. Исто та ко су у ве зи љу бав као нај ви ше до стиг ну ће и зе нит 
људ ског би ћа и смрт као ње гов пад и не ста ја ње. Стреп ња и сум ња 
до но се об но ву, а при бли жа ва ње сен ке смр ти не но си у се би опа да
ње љу ба ви: „Јер бла же на је сум ња / Кад сен чи обрис на де у об на
вља ње чу да / Ко је се зо ве љу бав.”54 За то се и лир ски су бјект и ње
го ва дра га, на кон оба вље ног хо до ча шћа по тра го ви ма про шло сти 
у Ри му, бу де „У за гр ља ју бла гом, у још не до вр шен свет”.55 То стал но 
об на вља ње и не до вр ше ност и чи не и омо гу ћа ва ју тра ја ње љу ба ви. 
Овај тре ну так бу ђе ња са зву ко ви ма пти ца је и ре ми ни сцен ци ја на 
сти хо ве из дав ног „Рим ског квар те та” у ко ји ма се дво је мла дих 
бу ди уз пе сму пти ца у сја јан рим ски дан.

„Рим ска еле ги ја”, за јед но са ци клу сом „Stram bot ti” и у Стра-
сној ме ри об ја вље ној пе сми „Пет пи са ма”, чи ни је дан ми кро ци клус 
о љу ба ви у Ла ли ће вој зре лој пе снич кој фа зи, у ко јем се пу тем ре
ми ни сцен ци ја и ау то ци та та ус по ста вља ди ја лог са ње го вим нај
зна чај ни јим ра ним љу бав ним пе сма ма – „За ви чај ла бу до ва”, „Љу
бав” и „Рим ски квар тет”. Ме ђу овим ра ним Ла ли ће вим пе сма ма 
„Љу бав” је из у зе так из ко га ће, чи ни се, из ра сти Ла ли ће ва бу ду ћа 
љу бав на ли ри ка. По сто ји из ве сна кон цеп ци ја љу ба ви ко ју мо же мо 
озна чи ти као ро ман тич ну и ко ја под ра зу ме ва то „да љу бав из го ри, 
по тр о ши се и ис цр пи у исто вре ме, у су сре ту, у јед ном тре нут ку 
ма гич не оспо ља шње но сти од све та као та квог”. По себ но пе сму 
„За ви чај ла бу до ва” – а она је од ов де иза бра них и ту ма че них пе са
ма нај ра ни је на пи са на – бо ји уве ре ње да „смо љу бав ис кон зу ми ра ли 
у јед ном не из ре ци вом и по себ ном тре нут ку су сре та по сле ко јег 
се не мо же вра ти ти у свет ко ји оста је ван те ве зе”.56 

У три по зна пе снич ка оства ре ња о љу ба ви Ла лић се ова квом 
ро ман ти чар ском схва та њу љу ба ви су прот ста вља. Пре ма Ба дјуу 
љу бав не мо же би ти све де на на су срет, јер је она кон струк ци ја. 
Ениг ма ми шље ња о љу ба ви је сте пи та ње тог тра ја ња ко је је ис пу
ња ва. Нај ин те ре сант ни ја тач ка, у су шти ни, ни је пи та ње ек ста зе 
за по чи ња ња. На рав но да по сто ји та ек ста за, али љу бав је пре све га 
јед на трај на кон струк ци ја. Ре ци мо да је љу бав ду го трај на аван ту ра. 
Аван ту ри стич ки аспект је нео п хо дан, али исто та ко и ре ше ност. 
Од у ста ја ње код пр ве пре пре ке, код пр вог озбиљ ног не сла га ња, код 
пр ве до са де, ни је ни шта дру го до из об ли че ње иде је љу ба ви. Истин
ска љу бав је она ко ја се трај но, а по не кад и те шко, од у пи ре пре
пре ка ма ко је јој про стор, свет и вре ме по ста вља ју.57 

54 Исто, 150.
55 Исто, 152.
56 А. Ба дју, нав. де ло, 35.
57 Исто, 36.
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Овај на вод из Ба дју о ве По хва ле љу ба ви нам, чи ни се, са свим 
до бро илу стру је и Ла ли ће во у сти хо ви ма ис ка за но схва та ње љу ба
ви у ка сним пе сма ма. У сво јој по зној ли ри ци Ла лић је спре ман да 
соп стве ну љу бав ста ви на про ве ру и да је на тај на чин об но ви. Лир
ски дво јац Рим ске еле ги је не пла ши се да се у Рим вра ти, и то чи ни 
баш на су прот са ве ту лир ског „ја” из „Рим ског квар те та”, ко је се 
при бо ја ва ло да је тај рим ски бо ра вак љу бав ни зе нит ко ји је не по
врат но из гу бљен. Исто та ко је лир ски ју нак из „Пет пи са ма” спре
ман и на ду го роч ну раз дво је ност од сво је дра ге, јер ве ру је у мо гућ
ност по врат ка у за ви чај ла бу до ва, за ко ји је лир ски су бјект исто и ме
не пе сме ве ро вао да је из гу бљен и ве зан са мо за по че так љу ба ви. 

Још јед на бит на ствар у свим овим ана ли зи ра ним Ла ли ће вим 
љу бав ним пе сма ма је сте да су све оне на пи са не у фор ми обра ћа ња, 
и то обра ћа ња лир ског су бјек та во ље ној же ни. За Ла ли ћа је љу бав 
увек од нос из ме ђу „ја” и „ти”. Оту да све ове пе сме чи не јед ну „сце
ну за Дво је”, до ко је је то ли ко ста ло и Ба дјуу у По хва ли љу ба ви. 

III

У два прет ход но ана ли зи ра на пе снич ка тек ста, у ко ји ма је 
Ла лић на нај ди рект ни ји мо гу ћи на чин, не скри ве ним ци та ти ма, 
ука зао на сво ја прет ход на оства ре ња, ни из бли за се не ис цр пљу је 
про блем ау то ци тат но сти у Ла ли ће вој зби р ци Пи смо. Још јед на пе
снич ка тво ре ви на у ко јој нас Ла лић упу ћу је на не ки свој прет ход
ни текст је сте ци клус „Де сет со не та не ро ђе ној кће ри”. У че твр том 
со не ту ци клу са, ко ји но си на слов „Јед но рог”, пе сник нам да је је дан 
скри ве ни ци тат:

А на пев зу ја њем зла те ро је ви
Пче ла што би ле те ло су Ме ли се –
Па пре кид тра ке, на пев из гу би се...58

Овим сти хо ви ма Ла лић ја сно алу ди ра на још је дан свој ра ни ји 
текст, а у пи та њу је на рав но пе снич ки ци клус или по е ма Ме ли са, 
са ста вље на од три де сет и јед ног со не та, пр ви пут об ја вље на као 
за себ на књи га 1959. го ди не, да би је Ла лић две го ди не ка сни је у 
це ли ни увр стио у књи гу Вре ме, ва тре, вр то ви. Ово ни је је ди но 
ме сто у ци клу су из Пи сма пре ко ко га се оства ру ју ве зе са Ме ли сом. 
У осмом со не ту – „Љу бав” – на ла зи мо у по след њој стро фи још је дан 
при кри ве ни ци тат из по е ме Ме ли са:

58 И. В. Ла лић, Стра сна ме ра, 122.
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Па сли ка ра ја? Мо жда тво је ли це,
Ти не ро ђе на, ро ђе на да тра јеш
У те лу што се пре тва ра у пче ле.59

У прет ход ној стро фи до ла зи до по и сто ве ћи ва ња Ме ли се, чи је се 
те ло пре тва ра у пче ле, са не ро ђе ном кће ри ко јој се лир ско „ја” у 
со не ту обра ћа. 

По ред ових алу зи ја и скри ве них ци та та, ова два пе снич ка 
оства ре ња по ве зу је и исто вет на пе снич ка фор ма – у пи та њу су 
ци клу си со не та, као и ис пе ва ност у дру гом ли цу у фор ми обра
ћа ња жен ској осо би. Све ово упу ћу је на из у зет ну бли скост два 
Ла ли ће ва пе снич ка оства ре ња, јед ног с по че та ка ње го вог ства ра
лач ког пу та и дру гог на ста лог у зе ни ту ства ра ла штва. Ме ђу тим, 
Ме ли са ни је оства ре ње ко је па ти од не до ста та ка, упр кос то ме што 
је на ста ло на по чет ку јед ног зна чај ног пе снич ког опу са. На про тив, 
ра ди се о из у зет но ус пе лом пе снич ком тек сту, ре кли би смо пр вом 
у ко ме се Ла лић об ја вио као ве ли ки пе сник. Сва ка ко да је из у зет на 
успе лост ове књи ге, са чи ње не од три де сет и јед ног со не та, ути ца ла 
на то да Ме ли са бу де је ди ни пе снич ки текст ко ји је Ла лић без остат
ка унео у књи гу Вре ме, ва тре, вр то ви. Та ко ђе, пре ма Ла ли ће вој 
же љи Ме ли са је по но во као за себ на књи га об ја вље на 1997. го ди не. 

Ова ко ви со ко вред но ван од стра не са мог пе сни ка, овај пе снич
ки ци клус при ву као је и зна чај ну па жњу ту ма ча. Упр кос то ме, он 
је, чи ни нам се, до да нас остао је дан од нај за го нет ни јих Ла ли ће вих 
тек сто ва, чи ју са др жи ну ни је ла ко про зре ти. Успе шно је де тек то ван 
пред ло жак ове Ла ли ће ве пе сме, а у пи та њу је је дан ма ње по знат 
ан тич ки мит.60 Ипак, би ло да је ви ди мо де лом и као љу бав ни ци
клус (Све тла на Вел мар Јан ко вић), би ло као „мит о по е зи ји” (Ра ди
во је Ми кић), Ме ли са је пре све га је дан Ла ли ћев окрет уна зад, и 
за то је у њу упи сан још је дан мит, онај о Ор фе ју.61 Она пред ста вља 
већ уна пред на не у спех осу ђен по ку шај ус по ста вља ња ве зе са 

59 Исто, 126.
60 „Са си гур но шћу се мо же ре ћи да је основ ни под сти цај Ла лић про на шао 

у јед ној од ми то ло шких вер зи ја суд би не ним фе Ме ли се. У Ми то ло шком реч-
ни ку Алек сан дра За му ро ви ћа по сто ји не ко ли ко вер зи ја Ме ли си не суд би не, а 
чи ни се да је она под бро јем че ти ри би ла не по сред ни под сти цај на шем пе сни ку. 
По тој вер зи ји Ме ли са је име не ке по бо жне же не ко ја је жи ве ла на Ист му. Де
ме тра је упу ти у сво је ми сте ри је, али јој на ре ди да о то ме не сме ни ком ни шта 
ка за ти. Кад јој дру ге же не ни су мо гле из ма ми ти тај ну, рас тр гли су је. За ка зну 
по ша ље Де ме тра у тај крај за ра зу, а Ме ли си но мр тво те ло пре тво ри у пче ле” 
(Ра ди во је Ми кић, „Је дан мит о по е зи ји”, у: Иван В. Ла лић, Ме ли са, Би бли о те ка 
„Јо ван По по вић”, Зе мун 1997, 48).

61 Ра ди во је Ми кић на во ди у свом ту ма че њу „Ме ли се” да се лир ски су бјект 
из јед на ча ва са Ор фе јем „и оту да је Ор феј са мо сим бо лич ко име лир ског су бјек та” 
(Р. Ми кић, „Је дан мит о по е зи ји”, 58).
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оним што је не ка да по сто ја ло, у не ком пра вре ме ну, да би за тим 
пре шло у не по сто ја ње. Она је „пер со на ли зо ва на фи гу ра ње го ве 
лир ске објек ти ва ци је, хи по ста зи ра но об лич је но стал ги је за мит
ским све је дин ством и све жи во том, за по врат ком у при мор ди јал ни, 
нај пу ни ји ста ди јум по сто ја ња”.62 Ла лић је то не са зна тљи во, са да 
не чуј но и не до ступ но име но вао у овом пе снич ком ци клу су име ном 
Ме ли се, ним фе ко ја се пре тво ри ла у рој пче ла и од ко је оста је са мо 
тај звук пче ли њег ро ја. По ку шај да се тај звук ухва ти и чу је ми си ја 
је лир ског „ја”. Ме ђу тим, Ме ли са, или оно у шта се она пре тво ри ла, 
на ла зи се „с оне стра не мра ка” и „из ван мо га ви да”. Лир ско ја се 
обра ћа Ме ли си са же љом ко ја гла си: „Хо ћу да тво ја тај на по ста не 
мо ја”, а та тај на је „тај на ле па и зре ла и не сум њи во кључ на”.63 Овај 
пе снич ки ци клус је по ку шај да се за зо ве „Се ћа ње не по зна то у 
кру гу љу тог кр ша”64, да се Ме ли са, та „да ле ка сна га без обич ног 
ли ца”, „пре по зна у обич ном мра ку ки шном”.65 Ме ли са сто га је сте 
је дан по ку шај да се до зо ве оно од сут но и оно стра но. 

Ше сти со нет – „Зид” – сва ка ко је је дан од ва жни јих у ци клу су 
и у ње му се име ну је ме сто где се Ме ли са, тј. оно у шта се она пре
тво ри ла, на ла зи: „Ово је зид, Ме ли са, а врт је иза зи да / У вр ту 
зу је пче ле ко је су тво је те ло / А вра та не ма и пти це ни чу на не бу 
/ Пти це цр ве не смр ти што пад ну на че ло”. Да кле, Ме ли са је иза 
зи да у вр ту, ко ји у Ла ли ће вом пе снич ком све ту је сте дру го име за 
иде ал ни про стор. Ме ђу тим, зид не до пу шта да се пе сник су срет
не са њом: „Ово је зид, Ме ли са, не на чет сна гом кри ка // Ко ји сам 
за био, као нож, ме ђу два ка ме на / И нож је пу ко, и пти ца ми ле ти 
око ра ме на”.66 

Ипак, лир ско „ја” са мо слу ти ту не ка да шњу хар мо ни ју ко ју 
са да не мо же до сег ну ти:

Ипак знам: не кад је сву да око нас би ло не бо
Ко је се ло ми ло у нас, као све тлост чи ста,
Али то се не пам ти (...)
И до шао је за бо рав, на та ло жен се о бом;

У на пу кле, ве тро ви те со бе овог вре ме на
У ко ји ма се бу дим, у те шком окло пу пле ме на
Ко је зна за хра брост али се не се ћа сми сла.67

62 Ти хо мир Бра јо вић, Од ме та фо ре до пе сме, Про све та – „Гри го ри је 
Бо жо вић”, Бе о град – При шти на 1998, 169. 

63 И. В. Ла лић, Вре ме, ва тре, вр то ви, 162.
64 Исто, 163.
65 Исто, 164.
66 Исто, 166.
67 Исто, 170.
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Оно че му „ја” овог пе снич ког тек ста те жи је сте зна ње и ста ње у 
ко ме смо би ли пре ро ђе ња. Са да се то мо же са мо слу ти ти у зву ку, 
зву ку ко јим се је ди но мо же ре кре и ра ти: „При ка зо све тла, рас па даш 
се у зву ке, и сад си пе на / Дав них, чуд но ле пих гла со ва, на мо ру там
ном и чи стом”.68 Оно што се тра жи је сте јед на вр ста „из гу бље ног 
ра ја”, ко ји се та ко и име ну је у со не ту „Ис ток”. Тај рај ко ји се тра жи 
је сте и у са мом су бјек ту, али „без над но ду бо ко”. Оно за чи ме се тра
га је су „гла со ви мр твих”, ко ји ни су мр тви гла со ви. Лир ско „ја” по
ку ша ва, сто је ћи по ред ре ке на чи ње не од кр ви пре да ка, да иде уна зад, 
да пли ва уз њен ток. Звук с оне стра не се не чу је јер „Тру бач је иза 
ти ши не, и ти ши на је ја ча”.69 Ти гла со ви мр твих не мо гу се чу ти, они 
оста ју „не ми за овај слух”70, он је тих али „они су ти ши”71. До Ме ли
си ног вр та мо же се сти ћи, али то оруж је лир ски су бјект не по се ду је: 

По сто ји пут до твог вр та, Ме ли са. Мо же се про ћи,

На о ру жан оним што не мам. Али без но жа, без кри ка.
И ни ко, жив ни мр тав, не мо же ми по мо ћи.
О стра шна ле по то игре без мо гу ћег по сред ни ка!72

Раз ли ка из ме ђу пе сни ка и лир ског су бјек та Ме ли се је сте у зна њу, 
он је за бо ра вио оно што они и са да зна ју:

Сва ког сам ју тра сла би ји а бо го ви се сме ше

Зу ба тим осме хом; они су исти, а ме не је све ма ње,
А њи хо ва про кле та сна га је са мо мо је не зна ње,
Мој за бо рав, убо га крв, очи и ру ке што гре ше.73

У два де сет и пр вом со не ту, ко ји но си на слов „Роп ство”, реч је о 
по ло жа ју лир ског „ја” у све ту. Он је осу ђен на оно ви дљи во и сва
ки да шње:

Пр ља ви бо же, о 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 из ван ме не74. 

68 Исто, 171.
69 Исто, 177.
70 Исто, 178.
71 Исто, 179.
72 Исто, 178.
73 Исто, 180.
74 Исто, 181.
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Лир ски су бјект осу ђен је и на свој глас, слух и вид, а сво јим чу ли ма 
не мо же спо зна ти тај тра же ни и пре ко по треб ни сми сао:

Пр ља ви бо же, о мо је роп ство овом гла су,
Овом слу ху што за о ста је за пра вим зву ком
Као ра њен ло вац уз под смех не ви дљи вих пти ца;
Овим очи ма, што се спо ро и те шко окре ћу75. 

На кра ју се по но во ва ри ра ско ро у сва ком со не ту из ре че но уве ре ње 
да „сми сао пу то ва ња оста је иза ме не”.76 

У на ред ном, два де сет и дру гом со не ту, ва ри ра се по но во мит 
о Ор фе ју и ње го вом освр та њу: „Ка ко да се освр нем, а да од сја ја не 
осле пим?”, или на са мом ње го вом кра ју: „О ка ко да се освр нем а 
да из бег нем ка зни.”77 Ипак, тим освр та њем не успе ва по вра так до 
вр та и Ме ли се, тај врт не успе ва да ус кр сне из ње го вог за бо ра ва: 
„О не у спе ла се о бо у ства ри што не по сто је / У За ве ја ним гра ни ца ма 
се ћа ња.”78 

Сле де ћи со нет – „Пса лам” – пред ста вља обра ћа ње Ме ли си. 
У том обра ћа њу она се име ну је раз ли чи тим атри бу ти ма по пут 
„Све ча на се деф на ру жо у зе ле ној шкољ ки не ба”. Лир ско „ја” пе снич
ког ци клу са обра ћа јој се мо ли твом да „Из ро ни из ове кр ви на злу 
чи сти ну све сти”.79 У два де сет пе том со не ту лир ски ју нак по но во 
ва ри ра ову не мо гућ ност због ко је уми ре: „Уми рем јер ни сам умео 
/ Да осло вим мут ну сна гу ко ју ни сам раз у мео”.80 Да кле, мо же се 
ре чи да се Ме ли са на ла зи у не ким до њим сло је ви ма пам ће ња, је
зи ка, би ћа. За то лир ско „ја” и по ку ша ва да до ње до спе као ру дар, 
ка ко се и зо ве два де сет и ше сти со нет:

Си ла зим у дав ни сан, по ла ко, као ру дар
У на пу ште но ок но где ни шта не све тлу ца
Сво јим сја јем, не го са мо од ње го ве све тиљ ке

(...) и че ка да за бли ста
За бо ра вље ни кри стал, рас цве тан по пут биљ ке

Ту у згру ша ној кр ви зе мље, на гру бом зи ду
На пу ште ног ок на (...).81

75 Исто.
76 Исто.
77 Исто, 182.
78 Исто.
79 Исто, 183.
80 Исто, 185.
81 Исто, 186.
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Два де сет и осми со нет – „Све ча не ре чи” – иде у при лог они
ма ко ји Ме ли су схва та ју у ау то по е тич ком кљу чу. Ре чи ко је лир ски 
глас из ри че ипак оста ју без те же и пот пу не ре а ли за ци је, јер не 
по сто ји на чин да се Ме ли са по но во сат ка: „О убо ге све ча не ре чи, 
оста ће те без те же / Да леб ди те не до стој но; чак без основ не сна ге 
(...) О ре чи, фан то ми све та што ни је по стао пе сма”.82 Два де сет и 
де ве ти со нет – „Нај леп ша пти ца” – озна ча ва Ме ли су као „жу ту, 
чи сту ва тру за бо ра вље ног сми сла”.83 

По след њи со нет, три де сет и пр ви, сво јим на сло вом „Цвет 
по чет ка” име ну је оно што Ме ли са је сте. Та ко ђе, још јед ном нам 
се име ну је ме сто на ко ме се она на ла зи:

А ти се Ме ли са сме шиш осме хом хи ља до струч ним
У вр то ви ма иза слу ха, све тлим и звуч ним,
Где ра сте огром на, про зир на гра ђе ви на са ћа,
Те шка од ме да све тло сти, гор ка од за бо ра ва (...).84

Тај звук лир ски су бјект не мо же сам да ар ти ку ли ше, а ја вља му се 
и на слу ћу је га са мо у маг но ве њу: 

О те шко са ће дав ног сми сла што се вра ћа

Са мо у маг но ве њу, из ме ђу но же ва стра ха
Као звук зво на ко ме су иш чу па ли клат но,
Звук што пу ту је сам, за бо ра вљен и сна жан,

Ме ли са, то глас је пче ла ко је зу је злат но (...).85

Та ко нам Ме ли са до но си по ру ку о не мо гућ но сти са зна ња и ар ти
ку ла ци је оне дав не и са да већ пот пу но за бо ра вље не исти не. Нај
бо ља пе снич ка сли ка тог зву ка ко ји пе снич ко чу ло слу ха не мо же 
ухва ти ти је сте та сли ка зво на без клат на.

На кон три де це ни је од об ја вљи ва ња Ме ли се Иван В. Ла лић 
се у свом но вом со нет ном ци клу су „Де сет со не та не ро ђе ној кће ри” 
вра тио Ме ли си и, као што смо ви де ли, на два ме ста крип то ци та ти
ма при звао свој ста ри пе снич ки ци клус. Због че га је Ла лић ова ко 
не што ура дио на кон три де це ни је ра спо на из ме ђу ова два пе снич
ка тек ста? По ред то га што су ове две тво ре ви не фор мал но срод не 
– и јед на и дру га су со нет ни ци клу си, а со не ти и оба ци клу са 

82 Исто, 188.
83 Исто, 189.
84 Исто, 191.
85 Исто.
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има ју на сло ве – Ла лић је, чи ни нам се, по сег нуо за сти хо ви ма из 
Ме ли се због то га што је у „Де сет со не та не ро ђе ној кће ри” по но во 
по ку шао да у сво јим сти хо ви ма из ра зи оно не по сто је ће. Са да је 
то не по сто ја ње ко је се же ли при зва ти име но ва но као „не ро ђе на 
кћи”. Ме ђу тим, за раз ли ку од Ме ли се, ко ја се же ли по но во оте ло
тво ри ти у исто и ме ном ци клу су и ко ја је не ка да по сто ја ла, „са да 
се пе ва о оном ни кад по сто је ћем”.86 За раз ли ку од Ме ли се, ко ја је 
не ка да у древ ном пра по чет ку по сто ја ла, а за тим се пре тво ри ла у 
рој пче ла, не ро ђе на кћи је не што што ни ка да ни је по сто ја ло с ове 
стра не жи во та и смр ти. Ме ђу тим, из ме ђу ова два ен ти те та, Ме ли
се и не ро ђе не кће ри, по сто ји још јед на бит на раз ли ка. Ако је Ме
ли са, иа ко не ка да и чул но опи пљи ва, са да оста ла за у век не до ступ на, 
не ро ђе на кћи је она ко ју лир ско „ја” мо же сво јим чу ли ма да до сег
не. Ка ко ка жу сти хо ви: „До ди ру је ме на иви ци бде ња / Да ме опо ме
не, или да ме ме ња”.87 Ово је јед но од мно гих ме ста где се опи су је 
на чин и свр ха ко му ни ка ци је лир ског „ја” са не ро ђе ном кће ри, та ко 
је њен крик „Не чу јан све му из ван овог слу ха”.88 Она је и „оп шив 
мо јих не са ни ца / Пе на што ру би вр тлог од пра зни не”89, да кле ухва
тљи ва је је ди но то ком не са ни ца лир ског су бјек та, а не са ни ца је за 
Ла ли ћа по вла шће но вре ме ка да се број на скри ве на зна ња мо гу 
опа зи ти. Ње не тра го ве он опа жа на сва ки да шњим пред ме ти ма 
(со нет „Тра го ви”). За ни мљи во је при се ти ти се ка ко је лир ско „ја” 
Ме ли се због не мо гућ но сти да је спо зна би ло осу ђе но на ову сва ко
дне ви цу и сва ко днев не пред ме те, с тим што та да у њој ни су при
ме ћи ва ни тра го ви оно стра ног. И у овом со не ту и у со не ту број 10 
– „По здрав” – не ро ђе на кћи се озна ча ва као „тре зна ха лу ци на ци ја”. 
У овом по след њем со не ту ци клу са да ће се по твр да да је лир ски 
су бјект ус пео пре ко чу ла да спо зна не ро ђе ну кћер:

Јед ном сам чуо те у гла су дро зда,
На се ве ру, а с про ле ћа је би ло;
Јед ном си по глед кр зну ла ми кри лом
Пче ле што тро мо зу ји око гро зда.90

Ла лић у јед ној стро фи со не та „Јед но рог” да је и сли ку не ро ђе не 
кће ри, она је пред ста вље на као де вој чи ца на јед но ро гу, ко ја ис пу
ња ва ту пра зни ну и пу стош у лир ском „ја”: 

86 Т. Бра јо вић, Од ме та фо ре до пе сме, 171.
87 И. В. Ла лић, Стра сна ме ра, 119.
88 Исто, 120.
89 Исто, 121.
90 Исто, 128.
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То па ди на је, ма хом ве тро ви та,
Где де вој чи ца јед на бо со но га
Без се дла ја ше крот ког јед но ро га
И пе ву ши му зна че ња скро ви та.91

За ни мљи во је и зна чај но да то што де вој чи ца пе ву ши јед но ро гу 
је сте на пев ко ји „зу ја њем зла те ро је ви / Пче ла што би ле те ло су 
Ме ли се”. Мо же се прет по ста ви ти да је ме ло ди ја ко ју пе ва не ро ђе на 
кћи исто вет на са ме ло ди јом ко ју про из во ди бруј пче ла ко је су на
ста ле од Ме ли се. За то исто вет ни со нет ни об лик мо же пред ста вља
ти те жњу да два пе снич ка тек ста де ле исто вет ну ме ло ди ју. 

Зна чај но је и то што крик и пе ву ше ње не ро ђе не кће ри не чу је 
ни ко из у зев лир ског „ја”: „Крик под ви со ким сво до ви ма, али / Не
чу јан све му из ван овог слу ха”.92 Оту да је та по ру ка ко ју лир ски 
су бјект до би ја од не ро ђе не кће ри ва жна ис кљу чи во за ње га и пред
ста вља јед ну ин тим ну чи ње ни цу, за раз ли ку од исти не за ко јом 
се тра га ло у Ме ли си, ко ја је би ла од ши рег зна ча ја. Та ко и Ти хо мир 
Бра јо вић на зи ва Ме ли су ју на ки њом ко лек тив ног ми та, док је не
ро ђе на кћи „че до при ват ног, ин тим ног ми та”.93 

Ла лић у пе снич ком ци клу су „Де сет со не та не ро ђе ној кће ри” 
ства ра јед ну по себ ну ка те го ри ју из ме ђу по сто ја ња и не по сто ја ња 
ко ја се од но си на не ро ђе ну кћер, она је та ко „са др жај ко ји по ри че 
пра зни ну” и „пра зни на у сва кој ле по ти”.94 Не ро ђе на кћи по сто ји 
у стал ном „на ста ја њу, не ста ја њу”95, и она не ро ђе на је ро ђе на да 
тра је „у те лу што се пре тва ра у пче ле”.96 Оту да за раз ли ку од Ме
ли се, чи је је пре тва ра ње би ло тре нут но и јед но смер но, не ро ђе на 
кћи се стал но кре ће из ме ђу по сто ја ња и не по сто ја ња, тра ја ња и 
не ста ја ња. Као што се љу бав у Ла ли ће вим ка сним пе сма ма стал но 
уру ша ва и об на вља, та ко и не ро ђе на кћи стал но не ста је и на ста је. 
За то је Ла лић ов де и упо тре био не свр ше ни гла гол „пре тва ра ти”. 
Не ро ђе на кћи се стал но на ла зи у не ком ме ђу про сто ру и ме ђу ста
њу, ко је се лир ском „ја” то ком не са ни ца отва ра.

Ла ли ћев ди ја лог са соп стве ном ра ни јом по е зи јом у Пи сму ов де 
се не за вр ша ва. Још је дан зна ча јан број пе са ма из ове књи ге има сво
је пе сме прет ход ни це у пе сни ко вим ра ни јим оства ре њи ма. „Мла да 
же на са ви о лом” до во ди нас у ве зу са пе смом „Мла да же на из Пом
пе ја” из књи ге Чин, „Ел пе нор” са пе смом „Ел пе но ру” из Кру га, 

91 Исто, 122.
92 Исто, 120.
93 Т. Бра јо вић, Од ме та фо ре до пе сме, 162.
94 И. В. Ла лић, Стра сна ме ра, 125.
95 Исто.
96 Исто, 126.
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„По хва ла не са ни ци” са „Не са ни цом” из Смет њи на ве за ма, „Пие
та” са пе смом „Пор тал: пи е та” из Кру га, пре „Пла ве гроб ни це” из 
Пи сма сре ће мо се са пе смом „Вој нич ко гро бље” из Смет њи на 
ве за ма, а пе сми „Ок та ве о ле ту” из Пи сма прет хо ди пе сма „Пар
ка ма” из Смет њи на ве за ма.97 Вр ло је мо гу ће да се број пе са ма из 
Пи сма ко је ко ре спон ди ра ју са ра ни ји ма не за у ста вља на на бро ја
ни ма. Из ово га до са да по ка за ног вр ло ја сно про ис ти че да је Иван 
В. Ла лић ди ја ло шку при ро ду сво га пе сни штва, по го то во у ка сни
јој фа зи, по ред усме ра ва ња ка дру гим пе снич ким и кул тур ним 
тек сто ви ма и те ка ко усме ра вао и ка соп стве ном ства ра ла штву, са 
ко јим је во дио ве о ма сло жен ди ја лог. Тај ди ја лог по себ но је био 
из ра жен у Ла ли ће вој љу бав ној ли ри ци, као и у пе сма ма ко је су 
пре и спи ти ва ле при ро ду оно стра ног. Ка да се ра ни је пе сме са ме ре 
са они ма из Смет њи на ве за ма и Пи сма, ја сно се уо ча ва ка ко је 
Ла ли ћев пе снич ки став до жи вља вао сво је вр сне ме не. 

97 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.




