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СО ЊА ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ

ИН ТЕР ТЕК СТУ АЛ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ „ДЕ СЕТ  
СО НЕ ТА НЕ РО ЂЕ НОЈ КЋЕ РИ” ИВА НА В. ЛА ЛИ ЋА

Ци клус „Де сет со не та не ро ђе ној кће ри” Ива на В. Ла ли ћа из 
ње го ве прет по след ње зби р ке Пи смо (1992) био је пред мет не ко
ли ко пло до но сних ис тра жи ва ња,1 но чи ни се да би осве тља ва ње 
по је ди них те мат ских и ин тер тек сту ал них ре ла ци ја мо гло пру жи
ти но ве уви де у ово сло же но и вр ло су ге стив но де ло. У Ла ли ће вом 
опу су по сто ји низ пе са ма за ко је се мо же ре ћи да им је те ма ти ка 
по ро дич на, али је ве ћи на њих за сту пље на у ра ни јим оства ре њи ма. 
Овај пак ци клус, чи ји сам на слов ода је или на ме ће срод ну про бле
ма ти ку, мо же се чи та ти у ни зу Ла ли ће вих ау то ци тат них ре флек
си ја или пе снич ких „ре ви зи ја” и ре ка пи ту ла ци ја, да их та ко на
зо ве мо, у зби р ци Пи смо, а чи не га још „Рим ска еле ги ја” и „Мо ре”. 
Ве за со нет них ци клу са „Ме ли се” и „Де сет со не та не ро ђе ној кће ри” 
с раз ло гом је по тен ци ра на у кри ти ци, но оно чи ме по то њи ино ви ра 
об ра ђе не он то ло шке про бле ме из пр вог – ре ла ци је ви дљи во –не
ви дљи во, жи во –мр тво, ду хов но –ма те ри јал но, сли ка –па сли ка – је
сте и је дан ин тим ни, стра стве ни од нос пре ма те ми, ко ји је за чи
та о ца ви ше стру ко про во ка ти ван. По ку ша ће мо да по ка же мо на ко је 
све на чи не. 

На сло ви су у по е зи ји Ива на В. Ла ли ћа из у зет но зна ча јан и 
функ ци о на лан па ра текст и че сто су ге ри шу је дан пра вац чи та ња 
и ту ма че ња, од но сно оче ки ва ње ко је мо же и не мо ра би ти из не ве

1 Ва са Пав ко вић, „Уз Де сет со не та не ро ђе ној кће ри”, Иван В. Ла лић, 
пе сник, збо р ник, ур. Дра ган Ха мо вић, На род на би бли о те ка, Кра ље во 1996, 
125–135; Ти хо мир Бра јо вић, „Из ме ђу мит ске и тра гич не ви зи је: Ме ли са и Де сет 
со не та не ро ђе ној кће ри”, Књи жев ност, год. 49, књ. 103, св. 3/4 (1998), 477–502; 
Све тла на Ше а то вић Ди ми три је вић, „Де сет со не та не ро ђе ној кће ри – пе на над 
вр тло гом пра зни не”, у: Део као це ли на & це ли на као део, Ин сти тут за књи жев
ност и умет ност, Бе о град 2012, 296–307.
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ре но. „Де сет со не та не ро ђе ној кће ри” је дан је од нај ек спли цит ни
јих у том сми слу, и ну ди мно штво ин фор ма ци ја са ко ји ма чи та лац 
при сту па пе сми не ви ше бе за зле но и не ви но, већ усме рен на: 1. број 
де сет као знак це ли не, ци клич но сти,2 број пи та го реј ске Те трак
ти се (ко ји озна ча ва све у куп ност, до вр ше ност, по вра так је дин ству, 
из вор и ко рен веч не При ро де, сли ку све у куп но сти у кре та њу),3 
де сет у кон тек сту хри шћан ске сим бо ли ке, али нај пре Бо ж јих за
по ве сти; 2. со нет као стал ни об лик и ње гов зна чај и тра ди ци ју у 
европ ском пе сни штву, као и у прет ход ном Ла ли ће вом пе снич ком 
и пре во ди лач ком де лу; 3. син таг му „не ро ђе на кћи”, нео че ки ва ну 
и упе ча тљи ву, ко ја се у на шем кул тур ном про сто ру и по е зи ји пре 
мо же са гле да ти у ре ла ци ји пре ма „ро ђе ном” и пре ма „си ну”4 не го 
што у пр ви мах ус по ста вља не ко ја сно зна че ње. Да кле, не ро ђе на кћи 
је адре сат овог ци клу са пе са ма, а мо же мо је раз у ме ти као са свим 
кон крет ну из гу бље ну кћер,, пре ма ко јој лир ски су бјект гра ди ин
ти ман и по тре сан од нос, а ко ји се на до ве зу је на те ма ти зо ва ње 
по ро дич не, и то му шкожен ске, ве зе са умр лим, при сут но у не ко
ли ци ни прет ход них оства ре ња (су бјек то ву ре ла ци ју пре ма мај ци), 
па све до нај ши рег пр о бле ма ти зо ва ња од но са пре ма оно стра ном. 
Тек узи ма ње у об зир ових раз ли чи тих аспе ка та ре ла ци је и са мог 
обра ћа ња омо гу ћа ва да пу но ћа и за во дљи вост ци клу са до ђе до 
из ра жа ја. Под тим под ра зу ме ва мо и бо га ту – али не очи глед ну – 
ин тер тек сту ал ност, али и дру ге „зам ке” за оног на ив ног чи та о ца 
са по чет ка.

Је дан од тек сто ва са ко јим би се Ла ли ћев ци клус мо гао до ве сти 
у ве зу је сте пе сма „Ем бри о ну” (1841) Јо ва на Су бо ти ћа, ре мекде ло 
на шег кла си ци зма. Ре ла ци ја „Де сет со не та” са кла си ци стич ком 
по е зи јом, од но сно са де лом Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, већ је уо че на 
у ра ду Ва се Пав ко ви ћа „Уз Де сет со не та не ро ђе ној кће ри”. Од нос 
пре ма Су бо ти ће вој пе сми, ко ји ни је екс пли ци тан и не оства ру је 
се пре ко ци та та, мо рао би се са гле да ти упра во због исте, вр ло спе
ци фич не те ме. На и ме, те ма пре ег зи стен ци је и пре де сти на ци је у 
ова квом кон тек сту об ра ђи ва на је код не ко ли ци не на ших пе сни ка, 
али нај у пе ча тљи ви је код Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша у Лу чи ми кро-
ко зма и Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са у пе сми „Там ни ца”, у јед ном 
про ду бље ном, ре флек сив ном, па и фи ло зоф ском кон тек сту. С дру ге 
стра не има мо те ма ти зо ва ње чо ве ко вог би ти са ња у мај чи ној утро
би код Раст ка Пе тро ви ћа, усред сре ђе но на те ле сне и фи зи о ло шке 
аспек те. Но, код Ла ли ћа, упра во као и код Су бо ти ћа, по сто ји је дан 

2 Уп. Све тла на Ше а то вић Ди ми три је вић, нав. де ло, 297.
3 Жан Ше ва ли је, Ален Гер бран, Реч ник сим бо ла, прев. Па вле Се ке руш, 

Кри сти на Ко прив шек, Иси до ра Гор дић, „Stylos” – „Ки ша”, Но ви Сад 2004, 149–150.
4 Исто, 149.
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улог стра сти и ин тим не ве за но сти за те му ко ји на мах пре ки да 
ре флек си ју и фи ло зоф ске оп сер ва ци је и упра во од чо ве ко ве не мо
гућ но сти да спо зна и до сег не не по зна то и не до дир љи во ства ра, 
па ра док сал но, про сто ре на де. 

Су бо ти ће ва пе сма, на ко ју је ука зао Ми о драг Па вло вић као 
на „јед ну од на ших нај бо љих пе са ма XIX ве ка”,5 за по чи ње обра ћа
њем „ми лом пут ни ку” и чак три ма пи та њи ма ко је лир ски су бјект 
по ста вља адре са ту, се би или пак не ко ме ко би мо жда мо гао да слу
ша. Он се пи та ка кав је то пут на ко ји је ем бри он по слат и ка кав 
је ње гов сми сао и од ре ди ште:

От ку да та ко, ти ми ли пут ни че,
У жи вот овај по сла л жи вот те бе?
Је ли то жи вот, је л то пра во би ће?
Кад свет не ви диш, ви диш ли сам се бе?
Отац у те би се бе не по зна је,
Кћер ма ти тра жи, ту јој вид не да је!

За што си бо ље оста вио да не,
Да пут нов овај свр шиш у но ћи?
Зна ла је суд ба да зо ра да сва не
Не ћеш ти, не ћеш до че ка ти мо ћи,
Па за што да де, да се кре неш к це ли,
За ко ју ну жно дан ти тре ба бе ли?6

Мо тив ем бри о на, ко ји је Су бо тић, ка ко то по ка зу је Дра ги ша 
Жив ко вић, пре у зео од Едвар да Јан га (Young, 1683–1765), из ње го
вих Ноћ них ми сли (The Com pla int, or Night Tho ughts on Li fe, De ath 
and Im mor ta lity, 1742–1745), пре и спи ту је се из по зи ци је жи во та, 
све та, ово стра ног сми сла и ци ља, али и ро ди те ља ко ји би сво је не
ро ђе но де те же лео да ви ди на оном све ту. Тај је мо тив об ра ђен код 
Јан га у кон тек сту пе сни ко вог сла вље ња но ћи, оно стра ног и не по
зна тог на спрам овог жи во та, не сре ће, не све сти и про па дљи во сти, 
те ње го вог схва та ња да чо век мо же спо зна ти се бе са мо ако отво ри 
очи за оно стра но, а пре све га за сво ју бе смрт ну ду шу: 

This is the bud of be ing, the dim dawn,
The twi light of our day, the ve sti bu le;
Li fe’s the a tre as yet is shut, and de ath,

5 Ми о драг Па вло вић, „О јед ној пе сми Јо ва на Су бо ти ћа”, Епо ха ро ман-
ти зма, прир. Зо ран Глу шче вић, Но лит, Бе о град 1972, 179–187.

6 Ан то ло ги ја ста ри је срп ске по е зи је, прир. Мла ден Ле ско вац, Ма ти ца 
срп ска – Срп ска књи жев на за дру га, Но ви Сад – Бе о град 1972, 285.
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Strong de ath, alo ne can he a ve the massy bar,
This gross im pe di ment of clay re mo ve,
And ma ke us em bryos  of exi sten ce free.
From real li fe, but lit tle mo re re mo te
Is he, not yet a can di da te for light,
The fu tu re em bryo, slum be ring in his si re.
Em bryos  we must be, till we burst the shell,
Yon am bi ent azu re shell, and spring to li fe,
The li fe of gods, O tran sport! and of man.7

Код Јан га се, да кле, ово зе маљ ски жи вот са гле да ва као „пу по
љак би ћа”, зо ра, пре двор је, а тек ће смрт осло бо ди ти чо ве ка ње го ве 
ма те ри јал но сти и на чи ни ти га ем бри о ном чи стог бив ство ва ња. 
Ем бри он ко ји по чи ва у свом пра ро ди те љу да ле ко је као и чо век од 
истин ског жи во та, али но си тај по тен ци јал. Ли шен ини ци јал ног 
без ре зер вног по ве ре ња у бо жан ску про ми сао, Су бо тић на сло же
ни ји на чин са гле да ва ову иде ју и пи та се „да ли се ве чи ти (оно стра
ни) жи вот по сти же пре ко ре ал ног, зе маљ ског (ово стра ног) жи во та 
и смр ти или је мо гу ћа чо ве ко ва пре ег зи стен ци ја, ко ја се, у не ким 
из у зет ним слу ча је ви ма и ви до ви ма (нпр. у ем бри о нал ном ви ду), 
мо же од мах пре тво ри ти у ве чи то ду хов но тра ја ње”, као што то ту
ма чи Жив ко вић.8 

Ил је и мрач но ма те ре ти кри ло
при стој но же љи, ко ја жи вот тра жи?
Да л, што се ов де зач не, ни је би ло?
Да л је где чо век при је да на на ши’?
Је л би ће, ко је са мо са те бро ји,
Рав но жи во ту, ко ји сто ле та бро ји?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мо ра л то би ти, да се чо век ро ди
Ов де, и вре ме сво је да про ба ви?
Има л пут зе мља, ко ји кроз гроб во ди?
Мо же л се пре ко, да с’ ов де не ја ви?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Еда л, – но иди, ти ми сли не дра га! –
Еда л, што ов де не угле да да на,

7 Ed ward Young, Night Tho ughts. With Li fe, Cri ti cal Dis ser ta tion and Ex pla-
na tory No tes, The Pro ject Gu ten be rg Ebo ok. (http://www.gu ten be rg.or g/fi les/33156/ 
33156h/33156h.ht m 27.12.2014.)

8 Дра ги ша Жив ко вић, „Од је ци Ноћ них ми сли Едвар да Јан га код Сте ри је 
и у срп ској по е зи ји пр ве по ло ви не XIX ве ка”, Срп ска књи жев ност у европ ском 
окви ру, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 2004, 129.



109

На век про па да из све та са зда на?
Нит му је игде у жи во ту тра га,
Ни ти на де жде, мо ћи бар по ста ти,
Ко ју има ју са ми не за че ти?

Ка зна не жи во та мо гла би да за де си ем бри он мо жда због оче
вих гре ха, али лир ски су бјект то од ба цу је као бе сми сле но и окрут но 
за да ље при хва та ње свог жи во та и за при хва та ње бо га. За кљу чак 
лир ског ја, емо ти ван и стра ствен, а сав у па ра док си ма, ве ро ват но 
је Ми о дра гу Па вло ви ћу по слу жио као прет по став ка да је пе сма 
има ла ре а лан по вод у пе сни ко вом по ро дич ном жи во ту. Он се сво ди 
на то да оно што је јед ном ство ре но мо ра има ти не ку свр ху и пут, 
а вр ху ни се сли ком по пут оних ко је ће мо, не што ка сни је, на ћи у 
Зма је вој по е зи ји: „Збо гом, о збо гом, ти ми ли пут ни че! / На ћи ће 
те бе и отац и ма ти; / Они ће те би, ти ћеш њих по зна ти, / И кад ум 
ћу ти, ср це ја сно ви че. / А ти да је си, да ћеш та мо би ти, / Ду ша нам 
ка же, и не да се кри ти”.

Су бо ти ће во „И кад ум ћу ти, ср це ја сно ви че” од зва ња и у Ла
ли ће вом „До ка жи сво ју од сут ност на на чин / Да ум се смр зне, а 
да ср це схва ти”,9 а оба пе сни ка не ро ђе но де те ви де као пут ни ка, 
бу ду ћи да се Ла лић и у по чет ној и у за вр шној пе сми „Де сет со не та” 
пи та о од ре ди шту. У те сној ве зи са од ре ди штем је и на ме ра, и то 
су две кључ не ре чи ко ји ма се уо кви ру ју со не ти. Пи та ње је – Су бо
ти ће во и Ла ли ће во – шта је од ре ди ште, зе мља или рај? Ка ко чо век 
мо же зна ти да не што не по сто ји, од но сно да ли то по сто ји евен
ту ал но из ван ини ци јал ног од ре ди шта? Су бо ти ће во пи та ње „Кад 
свет не ви диш, ви диш ли сам се бе?” је сте и пи та ње о то ме шта би ће 
чи ни би ћем, шта по сто је ћег по твр ђу је, да ли је то пре по зна ва ње, 
по ве зи ва ње, по твр ђи ва ње кроз дру ге? Овај по сред ни до каз по сто
ја ња основ је Ла ли ће ве апо ри је, раз ви је не кроз чи тав ци клус. На
и ме, у пе сми „За ви ча ји”, ше стом со не ту, пе сник упу ћу је на Зе но но
ве апо ри је. Као при ста ли ца Пар ме ни до ве иде је о по сто ја њу јед ног 
и не га ци је кре та ња и про ме не,10 Зе нон раз ви ја сво је до ка зе про тив 

9 Ва са Пав ко вић ука зу је на срод ност ових Ла ли ће вих сти хо ва са они ма 
Ла зе Ко сти ћа из пе сме „San ta Ma ria del la Sa lu te” ко ји го во ре о су ко бу ума и ср ца. 
Та ко ђе, он за па жа још јед ну срод ност: „Ше сти со нет, ’За ви ча ји’, ба ви се по ре ђе
њем вре менâ у над ре ал ном све ту не ро ђе не и ре ал ном све ту ње ног оца. Ка лен
дар ских или ап стракт них. То ис ти ца ње раз ли ка вре менâ у два све та не ми нов но 
нас во ди ка па ра ле ли са Ко сти ће вом ’San ta Ma ria del la Sa lu te’, где у два на е стој 
ок та ви ’ро до на чел ник сун ча не ста зе на ше по е зи је’ (З. Ми шић) за пи су је и сти
хо ве слич не са др жи не: ’Ста ри ја она сад је од ме не, / та мо ћу би ти до ста јој млад 
/ где свих вре ме на раз ли ке ћу те’”, Ва са Пав ко вић, нав. де ло, 132.

10 У сво јој по е ми О при ро ди Пар ме нид ка зу је: „На ње му по сто ји мно штво 
зна ко ва да је би ће не на ста ло и да је не у ни шти во, це ло ви то, не по крет но и бес крај



110

те зе о по сто ја њу мно штва, те зе о по сто ја њу пра зни не и те зе о по сто
ја њу кре та ња. У кон тек сту „Де сет со не та” чи ја је јед на од кључ них 
ре чи ни шта, од но сно пра зни на, Зе но но ви до ка зи про тив пра зни не 
по ка зу ју се вр ло срод ни раз ма тра њи ма Ла ли ће вог лир ског су бјек
та. Зе нон сво је по ри ца ње пра зни не на сто ји да пот кре пи до во ђе њем 
су пр от не те зе до ап сур да. Он по ла зи од прет по став ке да по сто ји 
про стор у ко јем се на ла зе ства ри: ако је тај про стор ни шта, ства ри 
не мо гу би ти у ње му, а ако је он не што, он се и сам мо ра на ла зи ти 
у про сто ру, ко ји се на ла зи у про сто ру, и та ко да ље. Пре ма то ме, 
за кљу чу је се да се ства ри не на ла зе у про сто ру. Ова ква ди ја лек
ти ка вр ло је ка рак те ри стич на за па ра док сал не обр те у Ла ли ће вом 
ци клу су, а осо би то то ви ди мо у стал ном по ку ша ју по зи ци о ни ра
ња не ро ђе не кће ри као, исто вре ме но, пра зни не и „са др жа ја ко ји 
по ри че пра зни ну”. У том сми слу, сед ма пе сма, на сло вље на „Сре до
кра ћа”, при зи ва и Зе но но ве чу ве не ар гу мен те про тив те зе о по сто
ја њу кре та ња, а нај пре ону о стре ли у по кре ту.

На сре до кра ћи ан ђе ла и зве ри,
Ви дљи вој у об ли ку ове пло ти,
Ни је за те бе би ло ме ста, кће ри;
Ти си пра зни на у сва кој ле по ти

Вр то ва, мо ра, гра до ва и ку ла
У тро мом бле ску го ди на што ми ну – 
Све јед но, ти си устук од ра су ла,
Са др жај ко ји по ри че пра зни ну.11

Још у пр вој пе сми ци клу са, „Пр стен”, пе сник ука зу је на не по
у зда ност и огра ни че ност чо ве ко вих чул них ис ку ста ва и са зна ња. 

но. Ни ти ика да је би ло, ни ти ика да ће би ти за то што је [оно] са да исто вре ме но, 
јед но и стал но. Та ка кво би по ре кло за ње га тра жио? Из че га и на ко ји на чин се 
раз ви ло? Не ћу ти до зво ли ти да ка жеш или да ми слиш ’из неби ћа’, јер се не 
мо же го во ри ти ни ми сли ти оно што ни је. Ко ја би га ну жност на гна ла да се раз
ви је, пре или ка сни је, из ни че га? Да кле, или тре ба да је сте са свим или да уоп ште 
ни је. Ни ка да сна га убе ђе ња не ће до зво ли ти да из неби ћа на ста не не што осим 
ње га [самог]. (...) Ка ко би би ће мо гло ка сни је да про пад не? Ка ко да по ста не? Јер 
ако је на ста ло, он да ни је ни ти ће ика да би ти. Та ко би се на ста ја ње по ни шти ло, 
а го во ри ти о про па да њу је не чу ве но. Ни ти је де љи во, јер је це ло исто; ни ти га 
је ви ше ов де не го та мо, што би спре чи ло ње го ву пу но ћу; ни ти га је не где ма ње, 
већ је све ис пу ње но оним што је сте. За то је не пре кид но, јер би ће при ста је би ћу. 
Оно је не по крет но, чвр стим ве за ма уве за но; без по чет ка и кра ја, јер је ра ђа ње 
и смрт пра ва исти на да ле ко оте ра ла.” Пар ме нид, О при ро ди, прев. Алек сан дра 
Здрав ко вић Зи ста кис, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2013, 65–68. 

11 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, 125. 
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У овој пе сми он још не уво ди адре са та, не обра ћа се кће ри, већ го
во ри о „све му оно ме што се са кри ва у ни шта”, од но сно у пра зни ну. 
Да кле, не ма пра зни не, већ са мо ства ри ко је се скри ва ју у пра зни
ни, јер чо век не мо же да их ис ку си. Сти хо ви „У ру ди пр стен, да 
вен ча при су ство / Не по сто је ћег с пре по зна том ја вом” пре до ча ва ју 
упра во про во ка тив ну ле по ту ок си мо ро на као по ла зи ште ци клу са 
и сим бо ли ку пр сте на као кру га и као ве зе, спа ја ња. Кру же ње ми
сли и упо р но вра ћа ње на уве де не ме та фо ре ка рак те ри ше чи тав ци
клус и обез бе ђу је сло бод но су че ља ва ње прет по став ки и мње ња, да 
би се пе сма, тај про стор па ра док са, по ну ди ла као ме сто по сто ја ња 
не ро ђе не кће ри.

Пре но што се упу сти мо у ана ли зу, ко ри сно би би ло, та ко ђе, 
упу ти ти на чи ње ни цу ко ли ко је те ма ем бри о на, мр тво ро ђе ног 
(still born) или још не ро ђе ног де те та при сут на у ен гле ској по е зи ји 
на кон Јан га. Ова те ма се углав ном об ра ђу је у со ци јал ном и фи ло
зоф ском кон тек сту (нпр. Tho mas Hardy, „To un Un born Pa u per Child”), 
раз ма тра се чо ве ко ва при ро да и пр во бит на не ви ност или пак ње
гов од нос пре ма све ту док је још у мај чи ној утро би (из пр вог ли ца, 
сте ри јан ски и ди сов ски, Lo u is Mac Ne i ce, „Prayer be fo re Birth”, или 
пак ви ше у ду ху Раст ка Пе тро ви ћа, De rek Ma hon, „An Un born Child”). 
У де лу лор да Ал фре да Те ни со на Деј вид Б. Ра дер ман (Da vid B. 
Ru der man) за па жа ве зу из ме ђу пе сни ко вог по тре сног ис ку ства и 
опи са мр тво ро ђе ног си на и ње го вог сво је вр сног по и сто ве ћи ва ња 
с уло гом мај ке у сми слу ра ђа ња пе сме.12 Пе сма се та ко по ка зу је 
као по вла шће ни про стор из ме ђу: у ње го вој ба ла ди „The Prin cess” 
фи гу ра на ра то ра са гле да ва на је као да при па да гра нич ном про
сто ру (по ла жив, по ла мр тав, по ла му шка рац, по ла же на), док је 
де те о ко јем се у де лу ра ди исто вре ме но из гу бље но и про на ђе но. 
Но, пе сма ко ја би мо жда и нај бо ље ко ре спон ди ра ла са Ла ли ће вим 
ци клу сом је сте „Elegy for a Stillborn Child” Шеј му са Хи ни ја (He
a ney) из збир ке Do or in to the Dark (1969). Лир ски су бјект се обра
ћа иш че злом де те ту и опи су је му пат њу ко ју је тај гу би так на нео 
ње го вим не су ђе ним ро ди те љи ма. По пут Ла ли ћа, и Хи ни ко ри сти 
па ра докс у до ча ра ва њу гу бит ка, али нај у пе ча тљи ви ји је на чин на 
ко ји он пу тем се ман тич ке не га ци је при ка зу је ка ко се оче ки ва ње 
пу но на де из не ве ра ва, сли ке сре ће се пре о бли ку ју у жа ље ње, а 
на ме сто пу но ће до ла зи пра зни на:

12 Da vid B. Ru der man, „The Bre at hing Spa ce of Bal lad: Tennyson’s Still born 
Po e tics”, Vic to rian Po e try, Spring 2009, 47, 1, pp. 151–171.
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I13

Your mot her walks light as an empty creel
Un le ar ning the in ti ma te nud ge and pull

Your trus sed-up we ight of seed-flesh and bo ne-curd
Had in si sted on. That evic ted world

Con tracts ro und its hi story, its scar.
Do om sday struck when your col lap sed sphe re

Ex tin gu is hed it self in our at mosp he re,
Your mot her he avy with the light ness in her.

II
For six months you stayed car to grap her
Char ting my fri end from hus band to wards fat her

He gu es sed a glo be be hind your steady mo und.
Then the po le fell, sho o ting star, in to the gro und.

III
On lo nely jo ur neys I think of it all,
Birth of de ath, ex hu ma ti on for bu rial,

A wre ath of small clot hes, a me mo rial pram,
And pa rents re ac hing for a phan tom limb.

I dri ve by re mo te con trol on this ba re road
Un der a driz zling sky, a cir cling rock.

Past mo un tain fi elds, full to the brim with cloud,
Whi te wa ves ri ding ho me on a win try lo ugh.14

13 Ра ди лак шег раз у ме ва ња, пе сму смо пре ве ли за ову при ли ку: „Мај ка 
ти хо да ла ка по пут пра зне ко ша ре / За бо ра вља ју ћи при сно гур ка ње и уда р це // 
Ко је је тво је при ве за но бре ме за ме такме са и костугру шка / Зах те ва ло. Тај из
ба че ни свет // Ску пља се око сво је про шло сти, свог ожиљ ка. / Био је то суд њи 
дан ка да се тво ја спла сну ла сфе ра // Уга си ла у на шој ат мос фе ри. / Мај ка ти је 
оте жа ла ла ко ћом у се би. // То ком шест ме се ци ти бе ше кар то граф / Што ма пи рао 
је мог при ја те ља од су пру га до оца. // За ми шљао је чи тав гло бус иза тво је не по
мич не хум ке. / Та да се пол сру чио, као зве зда па да ли ца, на зе мљу. // На са мот ним 
пу то ва њи ма ми слим о све му то ме, / Ро ђе њу смр ти, ис ко па ва њу за рад са хра не, 
// Вен цу ма ле не оде ће, ко ли ци ма у знак се ћа ња, / И ро ди те љи ма ко ји по се жу за 
фан том ским удом. // Во зим на да љин ско упра вља ње по овом пу стом пу ту / По 
ки ши ци, кру жном сте ном. // По ред ви со рав ни, дуп ке пу них обла ка. / Бе ли та ла си 
вра ћа ју се ку ћи пре ко сту де ног је зе ра.”

14 Ro bert Wo ods, Chil dren Re mem be red: Re spon ses to Un ti mely De ath in the 
Past, Li ver pool Uni ver sity Press 2006, pp. 31–32.
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Упе ча тљи вом сли ков но шћу, де те тов жи вот, ма те ри јал ност, 
те жи на при ка зу ју се у свом од су ству. „Да љи ок си мо рон ски учи нак 
ја вља се при тен зи ји из ме ђу сли ка ко је су по ве за не са мај чи ним 
гу бит ком и они ма ко је су по ве за не са оче вим. За мај ку, свет ко ји је 
ство ри ла бе ба (и у ко јем је она ство ре на) био је свет уну тра, и тај 
се свет ’сло мио’ ро ђе њем. За оца, пре ма ре чи ма ње го вог при ја те ља 
[мисли се на лир ског субјект а], бе ба је пред ста вља ла свет из ван, свет 
ко јем би не ро ђе но де те би ло ’кар то граф / Што ма пи рао је мог при
ја те ља од су пру га до оца’. Та ко, мај ка осе ћа сво ју те шку ла ко ћу 
из ну тра и мо ра да за бо ра ви ин тим ност на ко ју се на ви кла. Оцу се, 
с дру ге стра не, сру ши ла ви зи ја про ши ре ног спољ ног све та. Уну
тар ди хо то ми је из ну тра –спо ља ле жи игра по кре та на су прот од су
ству по кре та. За мај ку, знак жи во та у њој пре но си се кроз сли ку 
по кре та (...). За оца, бе би но зна че ње пре до ча ва се као за стој.”15

Ве о ма слич но мо гу се са гле да ти и осо бе ни до жи вља ји про
сто ра у „Де сет со не та не ро ђе ној кће ри”, за шта би пра ва па ра ле ла 
би ла дру га пе сма ци клу са, „Око”. Дру га стро фа, „Пла ва оп ти ка 
не дре ма ног ока / Сни ми ће та ко и ка ко се ме ња / Об лик мог ср ца, 
да мар кр во то ка / У сва ком ча су тво га не ро ђе ња”, та ко ђе по ка зу је 
гу би так као не пре ста но по на вља ње не до га ђа ја, већ од су ства оче
ки ва ног до га ђа ја. Ро ђе ње се та ко по ка зу је као бес крај на мо гућ ност, 
уко ли ко вре ме раз ло жи мо на тре нут ке, чи ме се опет вра ћа мо Зе
но ну. Мај чин ска и очин ска пе р спек ти ва се де ли мич но укр шта ју 
– гу би так се осе ћа и као уну тра шњи, те ле сни, али и као спо ља шњи, 
као спољ на про јек ци ја: „Крик под ви со ким сво до ви ма, али / Не чу
јан све му из ван овог слу ха – // Осим што кру жи по тој ка те дра ли, 
/ По за во ји ма не дре ма ног уха: / Ко ухо ла жа бож ја, без вре ме но”. 
Про стор ка те дра ле је тај про стор су сре та или пре се ка са оно стра
ним и опет се из ра жа ва кроз кру же ње. Бо га та и ефект на сли ков ност 
ове пе сме ва ри ра се пу тем на ред них и тек на њи хо вом фо ну би ће и 
на гла шен ис каз „Исте смо кр ви” из по след њег со не та. Овај аспект 
пе сме по ма ло је и за по ста вљен у ту ма че њи ма, ко ја су че шће од мах 
пре ла зи ла на ап стракт ни ја са гле да ва ња фи гу ре не ро ђе не кће ри. 
Ти хо мир Бра јо вић за кљу чу је да су и Ме ли са и не ро ђе на кћи „не 
са мо од сут ни, не го и фик тив ни ’ко му ни кан ти’, лир ски ’ак те ри’ 
ко ји су пе снич ки жи ви и де лат ни са мо по сред ством по бу ђе не има
ги на ци је и ве р бал не енер ги је го вор ног ’ја’, лир ске фик ци је у пу ном 
зна че њу те ре чи: пер со на ли зо ва не фи гу ре пе снич ког об ли ко ва ња 
у ко ји ма се – не сум њи ва услов ност и фин ги ра ност си ту а ци је не по
сред ног обра ћа ња скре ће на то па жњу – огле да сам об ли ко твор ни 

15 Ashby Bland Crow der, „He a ney’s Elegy for a StillBorn Child”, The Ex pli-
ca tor, Vo lu me 47, Is sue 2, 1989, p. 51.
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глас.”16 Са мо са гле да ва ње кон тек ста у ко јем се по ја вљу је ци клус 
„Де сет со не та” не до зво ља ва нам да се са гла си мо са ова квим ту ма
че њем ње го вог адре са та. Ла лић се по е тич ки ипак знат но уда љио 
од об ра де ове про бле ма ти ке у „Ме ли си”, ка да је на ње га још сна
жан уплив вр шио те мат ски ком плекс сим бо ли стич ке по е зи је јед
ног Рил кеа или Миљ ко ви ћа. 

Зби р ка Пи смо сво јом бо га том ин тер тек сту ал но шћу и је зич ком 
еко но ми јом омо гу ћа ва Ла ли ћу да ре а ли зу је јед но лир ско ја ко је 
се би мо же до зво ли ти мно го ши ри емо тив ни и ко му ни ка тив ни спек
тар, а да при том не де лу је ни ти па те тич но ни ти не а у тен тич но. 
Узи ма ње у об зир са мо крај ње ап стракт ног аспек та ци клу са и са гле
да ва ње адре са та као про јек ци је су бјек та од у зи ма овим пе сма ма 
ни јан се по тре сно сти, не жно сти, ау тен тич но сти и, ко нач но, ле по те. 
По сво јој лек сич кој сло же но сти „Де сет со не та” мо гу се до ве сти у 
ве зу са Че ти ри ка но на:17 по ред број них ап стракт них име ни ца, ко је 
сва ка ко до ми ни ра ју, има мо и низ кон крет них, за ко је не би смо на 
пр ви по глед ре кли да при па да ју пе снич ком ре ги стру (нпр. ми кро
по раз, ка ме ра, ор би та, пре ки дач, сни мак; не ке од њих се и по на вља
ју), а сва ка ко ни су ка рак те ри стич не за ра ни је Ла ли ће во ства ра ла
штво. Као и ин тер тек сту ал на чво ри шта, ове ре чи функ ци о ни шу 
по пут по зи ва чи та о цу да се ак тив ни је ан га жу је при чи та њу, те да 
за па зи про мен љи ве то но ве и ре ги стре лир ског ис ка за. Та ко функ
ци о ни ше и па ра докс као основ на фи гу ра ци клу са. Раз ли ку ју ћи књи
жев ни од ло гич ког па ра док са, Ми шел Ри фа тер ис ти че да овај пр ви 
пред ста вља из не на ђу ју ћи или ап сур дан ис каз, да иде про тив док се, 
кон сен зу са из ра же ног со ци о лек том, као и да по ла зи од на из глед не
при хва тљи вих пре ми са, „ме ђу соб но не ком па ти бил них ре че ни ца 
(док са про тив оспо ра ва ња док се), да би из њих из ву као ва ли дан 
ис каз”.18 Књи жев ни па ра докс, об ја шња ва Ри фа тер, је сте: 

По се бан слу чај кон тра ста ко ји, при дру жу ју ћи јед но дру гом, 
су прот ста вља агра ма тич ност и гра ма тич ност. Кад је реч о осо бе
но сти ма сти ла уоп ште, а по себ но тро пи ма, ве за из ме ђу гра ма ти ке 
и кр ше ња пра ви ла ре а ли зо ва на је у фор ми пи са ног ми кро кон тек ста: 
осо бе ност сти ла кр ши пра ви ло о ко ме је ми кро кон текст упра во 
дао при мер.

16 Ти хо мир Бра јо вић, „Из ме ђу мит ске и тра гич ке ви зи је: Ме ли са и Де сет 
со не та не ро ђе ној кће ри”, Књи жев ност, 49, 103, 3/4 (1998), 478.

17 Уп. Алек сан дар Ми ла но вић, „Лек сич ка струк ту ра Че ти ри ка но на 
Ива на В. Ла ли ћа”, Пост сим бо ли стич ка по е ти ка Ива на В. Ла ли ћа, збо р ник, ур. 
Алек сан дар Јо ва но вић, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност – Учи тељ ски фа
кул тет, Бе о град 2007, 459–480.

18 Ми шел Ри фа тер, „Па ра докс и прет по став ка”, пре ве ла Бран ки ца Бран
ков, По ља, бр. 467, ја ну ар –фе бру ар 2011, 86.
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Па ра докс, на про тив, за па њу је без упо зо ре ња. Због то га га је 
не мо гу ће су прот ста ви ти екс пли цит ном ве р бал ном ми кро кон тек сту. 
Ка ко је кр ше ње ипак уоч љи во, за кљу чу јем да га чи та лац уо ча ва у 
за ви сно сти од им пли цит ног ми кро кон тек ста: кр ше ње се ма ни фе
сту је у од но су на оно што ре чи не го во ре, а што се оба ве зно за кљу
чу је, што зна чи у од но су на прет по став ке.

(...) Исти на књи жев ног тек ста за ви си, да кле, од не ис ка за ног, 
од прет по став ки. Не мо же би ти дру га чи је ни са сва ком из ме ном те 
исти не, укљу чу ју ћи и па ра докс. Али ка ко па ра докс не мо же ду го
ва ти сво ју при вре ме ну не и сти ни тост и свој по вра так исти ни не ка
квом пре ки ду прет по ста вље не се квен це, по сле ко га сле ди ње на 
ре при за, јер пре кид је очи глед но не мо гућ, не ма мо дру ге оп ци је но 
да об ја сни мо па ра докс про ме ном при ро де прет по став ки и њи хо вих 
им пли ка ци ја.19

Па ра докс се, да кле, на ме ће па жњи чи та о ца, бу ду ћи да исто
вре ме но на ру ша ва со ци о лект и ука зу је на агра ма тич ност. Оче ки
ва но би би ло по зи тив но вред но ва ти жи вот у од но су на смрт, по
сто ја ње у од но су на не по сто ја ње, при су ство у од но су на од су ство, 
има ње у од но су на не ма ње, ка да го во ри мо о мо ти ви ма „Де сет со
не та”. Ла лић па ра док сом не иде на то да за ме ни њи хо ве вред но сти 
– као што је то у сво је вре ме на про во ка ти ван и упе ча тљив на чин 
учи нио Едвард Јанг20 – не го да до ве де у пи та ње по сто ја ње и не по
сто ја ње као та кве. Као у сти ху Те о фи ла Го тјеа ко ји Ри фа тер на во ди 
– „Naître, c’est se u le ment com men cer à mo u rir” – Ла лић пре до ча ва 
дру га чи ју пер спек ти ву по сма тра ња оно га што се чи ни очи глед ним 
и оп ште при хва ће ним. Огра ни че ност људ ског ис ку ства оне мо гу ћа
ва ма ка кву по у зда ност, та ко да је оно увек про из вољ но у од но су 
на ка ме ру и сни мак не дре ма ног ока. Са мим тим што је ап со лут, 
Бог, оно у пот пу но сти не до ди р љи во и не ку ша но, чи ста спи ри ту ал
ност, ме та фо рич но пред ста вљен ка ме ром, а ње гов по глед сним ком 
– крај ње пре ци зним, ме ха нич ким, не при стра сним, хлад ним – ау тор 
на гла ша ва ко ли ко су сва оста ла све до чан ства под јед на ко не по у зда
на. След стве но то ме, за што се оно вла сти то не би при хва ти ло као 
исти ни то? Сти хо ви пр вог со не та упра во то по ру чу ју: „Све оно што 
се са кри ва у ни шта / До ди ру је ме на иви ци бде ња / Да ме опо ме не, 
ил да ме ме ња – // Та ко у кро шњи ста бла ко је ли ста / Иза ви со ког 
зи да гу би ли шта / Пе ва ју пти це. На ме ра је иста.” Пе сма иза ви со ког 

19 Исто, 87–91.
20 Уп. „This is the de sert, this the so li tu de: / How po pu lo us, how vi tal, is the 

gra ve! / This is cre a ti on’s me lan choly va ult, / The va le fu ne real, the sad cypress glo om; 
/ The land of ap pa ri ti ons, empty sha des! / All, all on earth, is sha dow, all beyond / Is 
sub stan ce; the re ver se is Folly’s creed: / How so lid all, whe re chan ge shall be no mo re!”
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зи да гу би ли шта (овог жи во та?) ути че на слу ша о ца иа ко он не ви ди 
њен из вор, као што и то што је кћи не ро ђе на не зна чи да не по сто ји 
љу бав пре ма њој.

Као што је Ва са Пав ко вић уо чио, по је ди ни опи си тра го ва и 
до ди ра са кће ри под се ћа ју на мо мен те из лир ског трип ти ха Је ле на, 
же на ко је не ма Иве Ан дри ћа. Ин тер тек сту ал ност су штин ски од
ре ђу је чи та о че во ту ма че ње, ње го во раз у ме ва ње кључ них пој мо ва 
ци клу са, чи ме се па ра докс пре ва зи ла зи и ус по ста вља се тра јан 
сми сао: по чев од Сте ри је и ње го вог ни шта, пре ко Ла зе Ко сти ћа 
чи ја је „Пе вач ка им на Јо ва ну Да ма ски ну” ци ти ра на у де ве том со
не ту, „До ка зи”, али чи ја је „San ta Ma ria del la Sa lu te” све при сут на 
као па ра ле ла, па све до Ан дри ће ве иде ал не же не. У та квом кон
тек сту и ау то ци тат ност, од но сно упу ћи ва ње на ци клус „Ме ли са”, 
ус по ста вља ва жну се ман тич ку ре ла ци ју, али ни по што не из јед на
ча ва адре са те два ју ци клу са. Мо гла би се по ву ћи па ра ле ла са Рил
ке о вим ци клу сом Со не ти Ор фе ју, бу ду ћи да то те ма пре о бра жа ја 
на ме ће, у сми слу да је око сни ца „Ме ли се” ау то по е тич ка, док се са 
„Де сет со не та” у про бле ма ти ку пре о бра жа ја уво ди и она емо тив
на, то пла ди мен зи ја, ка кву је код Рил кеа под ра зу ме ва ла по све та 
и при ча о тра гич но пре ми ну лој де вој ци Ве ри Оу ка ма Кноп. Пав ко
вић је у ор га ни за ци ји ци клу са ви део схе му 3+1+3+3, на по ме нув ши 
да сва ка трој ка по кри ва је дан ни во по сто ја ња на слов не ју на ки ње, 
„док она уса мље на је ди ни ца из кла сич ног сим бо лич ког све та чи ни 
зго дан пре лаз ка то по си ма утвр ђи ва ња и учвр шћи ва ња оп се си је 
од но сно ка пре суд ним мо мен ти ма ње ног об ли ко ва ња”.21 У че твр
том со не ту, „Јед но рог”, пр ви пут до ми ни ра ти над ја, по ти ску је 
га у дру ги план, и пе ва се из пер спек ти ве оног та мо, из пра зни не. 
Ако се у дру гом со не ту адре сат по ја вио у ви ду ефек та „не ро ђе ња” 
на свет лир ског су бјек та, у тре ћем се су бјект кре тао по иви ци све
тло сти ко ју лам па опи су је да би по сре до вао гра ни цу на ко јој се 
су сре ће са кће р ком, тек у че твр том се ти и тво је по тен ци ра – по
ја вљу је се чак шест пу та. 

Ни је слу чај но што се упра во у пе сми „Јед но рог” по ја вљу је и 
Ме ли са, ти ме пе сник ну ди кључ за ду бље раз у ме ва ње по ме ну тих 
про стор них ре ла ци ја и крв них ве за. Као и код Те ни со на, ап стракт ни 
ау тор пе смом ства ра про стор за ста но ва ње не ро ђе не кће ри, док 
с дру ге стра не она крв ном ве зом ње му омо гу ћа ва увид, бо ра вак 
у оно стра ном. Ме ли са као ме та фо ра ства ра ња пре о бра жа јем об ја
шња ва нам сти хо ве „Пу стош у ме ни тво је је има ње” и „И мрак 
у ме ни тво је је има ње”. Јер, ако за њу ни је би ло ме ста у пло ти 
„на сре до кра ћи ан ђе ла и зве ри”, има ме ста у све му оно ме што је 

21 Ва са Пав ко вић, нав. де ло, 127–128.
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по тен ци јал но, а та ква је пе сма, ко ја до ла зи упра во из пу сто ши и 
мра ка. Де вој чи ца пе ву ши јед но ро гу „зна че ња скро ви та, // 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...” Ја сно је где се пе сма за чи ње – с оне 
стра не – и то у ви ду на пе ва, ко ји нас и у че твр том и у де ве том со
не ту под се ћа на онај ве ро ват но нај по зна ти ји у свет ској књи жев но
сти, из „Га вра на” Е. А. Поа. Ако при зо ве мо сим бо ли ку јед но ро га 
као бо жан ске об ја ве, про ди ра ња бо жан ског у људ ско, ду хов не 
оплод ње и чу де сне су бли ма ци је те ле сног жи во та,22 би ће ра зу мљи
ви је и оно од ре ђе ње адре са та као „пло да што га ро ди из ми шље но 
се ме” („Сре до кра ћа”, сед ми со нет). Крв на ве за и љу бав ко ју не 
уки да смрт, обо стра на љу бав пре ко, ре а ли зу је се у пе сми као про
сто ру из ме ђу (опет се вра ћа мо Ко сти ћу) – као не че му што ни је 
опи пљи во, али што оста вља траг.

Тре зна ха лу ци на ци ја. Па ва на
За ин фант ки њу. Му зи ка те ско бе
Што рас тва ра се у ва зду ху со бе
И сле же као та лог на дну да на. 

(„Тра го ви”, 5)

Скра ћен на зив ком по зи ци је Мо ри са Ра ве ла (Ra vel) „Па ва на 
за пре ми ну лу ин фант ки њу” (Pa va ne po ur une in fan te défun te, 1899) 
још је дан је траг ко ји ау тор оста вља сво јем чи та о цу, а ко ји су ге ри
ше све оно што по сто ји као мо гућ ност. Ра вел је ре као за сво је де ло: 
„Што се ме не ти че, спа ја ју ћи ре чи ко је са чи ња ва ју на слов, ми слио 
сам са мо на за до вољ ство у пра вље њу али те ра ци је. Не мој те при
да ва ти том на сло ву ви ше зна ча ја но што има. Из бег ни те дра ма
ти зо ва ње. То ни је жа лоб но опла ки ва ње де те та ко је је пре ми ну ло, 
не го ево ка ци ја јед не па ва не ко ју је та ма ла прин це за мо гла пле са ти 
не ка да на шпан ском дво ру.”23 Упра во као Ве ра Кноп и Ра ве ло ва 
ин фант ки ња, и Ла ли ће ва ју на ки ња пред ста вље на је као ак тив ни 
из вор ле по те и умет но сти (а не па сив на му за). У „Тра го ви ма”, ко ји 
су та ко ђе пре суд но обе ле же ни али те ра ци јом (нпр. „Кад ве ша ли цу 
пра зну ма шта ма ши”), овај та лог ње не му зи ке мо же би ти по че ло 
пе сме. Јер, да ти тра го ви мо жда ни су до вољ ни да би јој дру ги љу ди 
(осим су бјек та, за ко јег је то не дво сми сле но) при зна ли по сто ја ње 
у овом све ту, али су до вољ ни за жи вот у пе сми. „Играч ке сам ти 
до но сио, за тим / Књи ге и пло че ко је во ле ла си, / А све у исто, не ко 
тво је вре ме” – опет се по зна ти, ин тим ни, по ро дич ни чин оне о би ча ва 

22 Уп. Реч ник сим бо ла, 321–322.
23 Mar cel Mar nat, Ma u ri ce Ra vel, Fayard, Pa ris 1986, p. 96–97.
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и пре до ча ва у спе ци фич ним окол но сти ма не ро ђе ња и од су ства, 
јер вре мен ска ди мен зи ја је пот пу но за ма гље на. Про стор на се пак 
по ти ску је, иа ко је имли ци ра на: до но сио сам ти (уме сто, ре ци мо, 
да вао) под ра зу ме ва да је кћи не где и да се та мо иде да би се од не ле 
играч ке. 

На чи не по сто ја ња не ро ђе не кће ри мо жда нај бо ље осли ка ва 
осми со нет „Љу бав”. По чет ни сти хо ви „У па ра фра зи тво га не ро ђе
ња / Сва ки ми ко рак сен чи јед но ни шта” ну де ви ше ту ма че ња: да 
ли је чи тав жи вот па ра фра за ње ног не ро ђе ња, ва ри ра ње оно га што 
се ни је де си ло, па за то и не ма сво је вре ме, свој тре ну так? Да ли је 
пе сма па ра фра за ње ног не ро ђе ња, јер се за чи ње у про сто ру не ро
ђе не? Но, је ди но што су бјек ту пре о ста је, на кон гу бит ка, је сте да 
во ли „ствар на чу до ви шта”. На спрам ње ног не ро ђе ња, све је на ме
тљи во, пре ви ше ма те ри јал но, до дир вре ђа. И у овом со не ту ин тер
тек сту ал ност слу жи као сво је вр сна во ди ља чи та о цу, или је дан по
тен ци јал ни кључ. Ци тат по след њег сти ха Дан те о вог Ра ја (Pa ra di so 
XXXI II, 145) ис так нут је већ ти ме што је дат у ори ги на лу,24 та ко 
да ита ли јан ски је зик оне мо гу ћа ва да га чи та лац пре не брег не, а при
том је укло пљен у сти хов ни обра зац (је да на е сте рац–ен де ка си ла бо) 
и у схе му ри ме (stelle–пчеле). Но, на ко ји на чин нам он при бли жа ва 
или осве тља ва ту „Љу бав што сле па је за по сле ди це, / Ви до ви та за 
све што на ста вља је”? На кра ју Ра ја, на ра тор ви ди три кру га исте 
ве ли чи не на истом ме сту, ко ји пред ста вља ју Оца, Си на и Све тог 
ду ха. Он на сто ји да раз у ме ка ко се ови кру го ви укла па ју и до пу
ња ва ју, да раз у ме бож је ема на ци је, али ње го ва кри ла ни су до ра сла 
том ле ту. Бог се не мо же до сег ну ти ра зу мом, већ са мо ве ром и љу
ба вљу, те раз у ме ва ње по пут му ње по га ђа на ра то ра, ко ји у тре нут ку 
са гле да ва све. Ви зи ја се пре ки да:

tal era io a qu el la vi sta no va:
ve der vo le va co me si con ven ne
l’i ma go al cer chio e co me vi s’in do va;

A l’al ta fan ta sia qui mancò pos sa;
ma già vol ge va il mio di sio e ’l vel le,
sì co me ro ta ch’i gu al men te è mos sa,

l’a mor che mo ve il so le e l’al tre stel le.25

24 Ла лић из овог пе ва ња Ра ја ци ти ра и пр ви стих „Ver gi ne Ma dre, fi glia del 
tuo fi glio” у сво јој пр вој пе сми „Пр вог ка но на”, по че му се ви ди још јед на ва жна 
ре ла ци ја из ме ђу ана ли зи ра ног ци клу са и Че ти ри ка но на.

25 Dan te Alig hi e ri, La Di vi na Com me dia di Dan te: Pa ra di so, eBo ok. (http://
www.gu ten berg.or g/fi les/1011/1011h/1011h.ht m; 6.02.2015.)
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(Али не имах за то до бра кри ла:
Тад мој дух про же та кво искри че ње
Да му је же ља ис пу ње на би ла.

Убр зо ми ну ви шње при ви ђе ње;
Ал’ ми уз же љу и во љу већ све здâ,
На лик точ ку што спу шта се и пе ње,

Љу бав по кре тач сун ца и свих зве зда.26)

Сто га, ци тат осве тља ва со нет „Љу бав” на из ван ре дан на чин, јер 
се па ра ле ла са љу ба вљу пре ма не ро ђе ној, не ви ђе ној, не до жи вље ној 
кће ри са ма на ме ће. Љу бав све до чи о по сто ја њу Бо га, као што све до
чи и о по сто ја њу кће р ке. Упра во та ко се мо же раз у ме ти и стих „Па
сли ка ра ја? Мо жда тво је ли це”, јер и оно се ука зу је у фле ше ви ма 
из ме ђу не ја сних сни ма ка, мо жда пре ја ким за не свик ну то људ ско око.

Ова па ра ле ла пред ста вља пра ви увод у је дан од нај леп ших 
со не та ци клу са – „До ка зи”, јер иа ко пе сник не пре ста но ме та фо рич
ки упу ћу је на Бо га, он га екс пли цит но по ми ње са мо у овој пе сми 
(осим при де ва бож ји у дру гом со не ту). Ипак, и тај је чин про бле
ма ти зо ван ци та том – „По во љи Бо га сла ву ја и гу ја...” Та ко ђе, чи
та ва пе сма као да је ком по но ва на по мо де лу Ко сти ће вог кон тра ста, 
бу ду ћи да ни је по де ље на, у се ман тич ком и ин то на тив ном сми слу, 
злат ним ре зом на два ка тре на и два тер це та, већ су по ве за не пр ва 
и тре ћа, као и дру га и че твр та стро фа. Пр ва и тре ћа обра ћа ју се 
не ро ђе ној кће ри, и тај мо ме нат енун ци ја ци је до дат но је на гла шен 
им пе ра ти ви ма, пре зен том и пи та њем. У њи ма лир ски су бјект – 
ре кли би смо ма зо хи стич ки, по себ но ка да ка же „до ка жи опет” – 
тра жи од адре са та да до ка же да је не ма, ма да из но ва ре ла ти ви зу
је гра ни цу из ме ђу по сто ја ња и не по сто ја ња, ти ме што твр ди да то 
не ће би ти до каз у при лог ње го вом по сто ја њу и ти ме што сам ка же 
да је то не мо гу ће. Чи та лац се ту вр ти у кру гу па ра док са, бу ду ћи 
да ау тор на сто ји да по ла зне прет по став ке оне о би чи, да их до ве де 
у пи та ње и пред ста ви као не ло гич не. Дру га и че твр та стро фа пак 
као да при па да ју не кој дру гој пе сми, у ко јој не до ла зи до из ра жа
ја бог зе фи ра, већ бог олу ја, и чи ја се хер ме тич на сли ко ви тост 
на из глед не мо ти ви са но на до ве зу је на оно ин тим но, дис кур зив но, 
па ра док сал но обра ћа ње без сли ка и са јед ном ме та фо ром:

(...) Кат ка да но ћу у ти ши ни слу шам:
Тре пе ри про стор, ра ђа се олу ја.
Пул си ра огањ у зве зда ма згру шан

26 Дан те Али ги је ри, Рај, пре вео Ко ља Ми ће вић, Про све та, Бе о град 2006, 555.
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По во љи Бо га сла ву ја и гу ја...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Про ма ја но ћи, је дан кров без ку ће,
Пе хар ку ку те, на пев као за чин –
По ша љи тво ју сен ку, да ме пра ти.

Из но ва се кроз ин тер тек сту ал ност ну ди јед на сли ка бо га, ово
га пу та Ко сти ће вог бо га су прот но сти и крај но сти. Ау тор на сто ји 
да не ту ма чи и не учи та ва, за ње га је бож ји ме ха ни зам – пред ста
вљен ка ме ром, сним ком, „пла вом оп ти ком не дре ма ног ока” – не
до ку чив и ли шен сми сла ко ји би чо век раз у мео, ње го ва свр ха и 
на ме ра пре ва зи ла зи људ ско по и ма ње. За то му се по не кад чи ни да 
ни не по сто ји. А ако нам је не схва тљи ва, да ли нам ишта зна чи 
ње но по сто ја ње? То је оно очај но пи та ње ко је по ста вља и Јо ван 
Су бо тић, па са ужа сом окре ће гла ву од та кве пред ста ве. Оту да ви
зи је Дан теа и Ко сти ћа, као по ет ских ау то ри те та, до ла зе као осло
нац у су бјек то вој за гле да но сти у дру гу стра ну, при ње го вом хо ду по 
иви ци, и за лог про тив су бјек тив ног, не по у зда ног, тре нут ног уви да.

По след ња стро фа ве ро ват но је и нај хер ме тич ни ја у чи та вом 
ци клу су. „Про ма ја но ћи” је сте не што што мо же да нас во ди уна зад 
до Едвар да Јан га и ње го вих иде ја да ноћ омо гу ћа ва до дир и ко му
ни ка ци ју са оно стра ним, та ко да про ма ја ов де мо ра би ти по зи тив но 
ко но ти ра на, баш као и „кров без ку ће”, ко ји су ге ри ше одва ја ње од 
зе маљ ског и усме ре ност на не бе ско. Но, ако би се у овом по бра ја њу 
у пр ва два сти ха по след ње стро фе ла ко мо гла ус по ста ви ти ве за 
„про ма је но ћи” и „јед ног кро ва без ку ће”, као и за кљу чи ти да они 
про из ла зе из тре пе ре ња про сто ра и олу је из дру ге стро фе, дру ги 
стих до ла зи као за го нет ка. Мо гло би се за кљу чи ти да ово бе са но 
ослу шки ва ње оно стра ног ипак не до но си са тис фак ци ју, за до во ље
ње и да, на кра ју, са мо ба ца ве ли ку сен ку на днев ни, буд ни жи вот. 
„Пе хар ку ку те” сва ка ко при зи ва при чу о Со кра то вој смр ти и сва 
ње на ту ма че ња,27 али нај пре оно о по жељ ној, мир ној смр ти, од но
сно све сно ода бра ном по вла че њу из све та, ка да ви ше не ма на чи на 
да се де лу је у скла ду са сво јим уве ре њи ма и же ља ма. С дру ге стра
не, ту је „на пев као за чин”, пу тем ко јег се опет под се ћа мо По о вог 
„Га вра на” и ње го вог ма зо хи стич ког ре фре на „Ne ver mo re”. Да ли 
се не по сто ја ње ви ди као не што по жељ но, за чи ње но са ма ло ма зо
хи стич ке из ве сно сти о не су сре ту? По след њи стих по твр ђу је да је 
реч о ат мос фе ри и ис ку ству смр ти, а још јед ном по ве зу је „Де сет 
со не та” са Рил ке о вим „Со не ти ма Ор фе ју”. Тек смрт су бјек ту омо
гу ћу је пра ви, не дво сми сле ни су срет са не ро ђе ном кће ри, ко ја је 
ов де до жи вље на и као Еу ри ди ка: „По ша љи сво ју сен ку, да ме пра ти”.

27 Уп. Emily R. Wil son, The De ath of Soc ra tes, Har vard Uni ver sity Press 2007.
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На кон со не та „До ка зи”, у ко јем се по сти же лир ски и драм ски 
вр ху нац у об ра ђи ва њу кључ них мо ти ва, за вр шни со нет „По здрав”, 
баш као ма ги стра ле у со нет ном вен цу, сво ди све до так ну те про бле
ме и по на вља лек сич ки кор пус ци клу са. По на вља ју се углав ном 
син таг ме (не дре ма но око ка ме ре, тре зна ха лу ци на ци ја...) и по је ди
нач не ре чи, али и чи тав пр ви стих („Све оно што се са кри ва у ни шта”) 
пре нет је из пр ве пе сме, та ко да се сво је вр сна ре ка пи ту ла ци ја већ 
ти ме на ме ће. Та ко ђе, кључ не ре чи пр вог со не та, од ре ди ште и на-
ме ра, ов де су при ка за ни још не ра зу мљи ви јим и не до ступ ни јим за 
чо ве ка: „Све оно што се са кри ва у ни шта / Збир об ли ка је скри ве не 
на ме ре; / А не дре ма но око ка ме ре / По ло жај сни ма но вих од ре ди шта.” 
Лек сич ким по на вља њем и ва ри ра њем по сти же се иро ниј ски на бој 
ко ји на по чет ку ци клу са ни је био осе тан. Ри ма на ме ре –ка ме ре на
во ди чи та о ца да из ова два сти ха упам ти, са же то, скри ве ну ка ме ру 
и да ње ну над зор ну или по дру гљи ву функ ци ју до ве де у ве зу са 
не дре ма ним оком (те за). На спрам ове сум ње при сут ни су до ка зи из 
при ро де у дру гој стро фи, у ко јој из ра же на оп ко ра че ња пре ки да ју 
ус по ста вље ни ри там со не та и чи не је по дво је ном це ли ном, пре ки
дом у по не што раз го вор ном, про за ич ном то ку пе сме (ан ти те за). Ова 
сли ка два ју ау ди тив них су сре та са не ро ђе ном кће ри оштро се пре
ки да тре ћом стро фом и ре чи ма ко је очи глед но на њу ре фе ри шу – 
тре зна ха лу ци на ци ја. Лир ски су бјект је рас пет из ме ђу по ве ре ња и 
сум ње, а струк ту ром пе сме се на сто ји да се то пред ста ви као очи
глед ни је. Но, сам за вр ше так пе сме и ци клу са вра ћа у цен тар па жње 
је дан аспе кат ко јим се он пре суд но од ми че од ау то по е тич ке про бле
ма ти ке ти пич не за „Ме ли су”: „На сто лу / Лам па и ма па тво га за ви
ча ја, / Ма па ниг ди не цр та на по ме ри // Не до жи вље ног, што нас та ко 
спа ја / У исти ни ти са вез, па ра бо лу: / Исте смо кр ви. По здра вљам 
те, кће ри.” На су прот не до жи вље ном и сум њи, лир ски су бјект по ста
вља крв ну ве зу као оно што оне мо гу ћа ва ве чи то раз два ја ње и као 
за лог са ве за (син те за). То је и сво је вр сна по ен та, по ру ка па ра бо ле 
у ко јој су по ве за ни отац и кћи. И опет, ако се при се ти мо јед не од 
нај по зна ти јих па ра бо ла из Но вог За ве та, оне о раз мет ном си ну, мо
же мо по ву ћи па ра ле лу са оним што Ла лић су ге ри ше – из гу бље на 
кћи је тим вред ни ја кад се, јед ном, по тен ци јал но, вра ти оцу.

„По здрав”, да кле, као мај стор ски со нет, сво ди при чу и сим бо
ли ку прет ход них де вет со не та.28 Jедини Ла ли ћев на пи сан со нет ни 
ве нац има нео би чан на слов – „15 пре лу ди ју ма за љу бав” – али вр ло 
сро дан на сло ву „Де сет со не та не ро ђе ној кће ри”. У оном пр вом ау тор 

28 Па ра ле ла са јед ним чу ве ним со нет ним вен цем из по сле рат не срп ске 
књи жев но сти, „Тра гич ним со не ти ма” Бран ка Миљ ко ви ћа, мо же по ка за ти да би 
њен по след њи стих „И не ма ме не ал има љу ба ви мо је” мо гао да се при ме ни и 
на Ла ли ћев ци клус.
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је очи глед но же лео на сло вом да по ти сне пр ву асо ци ја ци ју на со нет
ни ве нац му зич ком ре фе рен цом, а те ма ти ка је мно го ши ра од кла
сич не љу бав не. У дру гом ци клу су мо же мо са гле да ти мо дер ни зо ва ну 
ва ри јан ту со нет ног вен ца, са же ти ју, са – за Ла ли ћа – све де ни јом лек
си ком и сли ков но шћу, као и са број ним по на вља њи ма и ва ри ја ци ја
ма.29 И тре ћи Ла ли ћев со нет ни ци клус, „Ме ли са”, но си спе ци фич ну 
од ред ни цу – по е ма – ко ји упу ћу је на жан ров ски оквир и тра ди ци ју 
у ко је мо же да се сме сти ци клус, а осо би то на мит ски на ра тив као 
кључ ну те мат ску нит. У овом кон тек сту опет се вра ћа мо пи та њу с 
по чет ка ове ана ли зе: от куд на слов „Де сет со не та не ро ђе ној кће ри”? 
За што не „Не ро ђе ној кће ри” или „Со не ти не ро ђе ној кће ри”? За што 
ис так ну ти у на сло ву не што што је очи глед но? За то што пе сник ни је 
же лео да то пре не брег не мо. Ка да већ на пи са ним со нет ним вен цем 
ни је био за до во љан, па га ни је увр стио у из бор из сво јих пр вих пет 
књи га Вре ме, ва тре, вр то ви, а со нет ни ци клус (не што што би тре
ба ло би ти су штин ски лир ско) је на звао по е мом, чи ни се да је Ла лић 
ов де на је дан ино ва ти ван, кре а ти ван на чин – што је кључ но за ње
го ве две по след ње зби р ке – при сту пио со нет ном ци клу су и со нет ном 
вен цу као де лу књи жев не ба шти не. Сма тра мо да је у овом ци клу су, 
за тре ћи ну кра ћем, Ла лић лек сич ким и син так сич ким по на вља њи
ма и па ра ле ли зми ма, ри мом и ре то ри ком, ре а ли зо вао се ман тич ки 
и ме ло диј ски по тен ци јал со нет ног вен ца. При том, осим по на вља ња 
и ва ри ја ци ја у окви ру ци клу са има мо и ау то ци тат ност, али и из у
зет но ва жну уло гу ин тер тек сту ал но сти, а то се ман тич ко ва ри ра ње 
пре по зна тљи вих и оних ма ње по зна тих ци та та на сла ња Ла ли ће ве 
со не те на књи жев ну тра ди ци ју ко ја чи та о ца усме ра ва у чи та њу и 
ту ма че њу. Пе сник је за сво је со не те у „Ме ли си” пи сао да је у њи ма 
да ти об лик ускла ђен са „са вре ме ним по ет ским тра же њем”,30 а то 
се упра во мо же ре ћи и за „Де сет со не та”, по го то во ако упо ре ди мо 
Ла ли ћев по сту пак у њи ма и у Че ти ри ка но на. 

29 Као што у сво јој док тор ској ди сер та ци ји пи ше Са ња Па ри по вић: „Те
мељ ни те мат ски стих – ’Све оно што се скри ва у ни шта’, као пр ви стих ци клу
са, по но ви ће се у ис тој пе сми као пр ви стих се сте та (што је уо би ча јен Ла ли ћев 
по сту пак у со не ти ма), али и у по след њем со не ту, чи не ћи та ко јед ну пр сте на сту 
струк ту ру ци клу сне це ли не. Цен трал на реч ове пе снич ке сли ке – ни шта – про
жи ма се ман тич ки ток свих со не та (’У твом за ви ча ју где је ни шта’, 6. со нет: ’Сва
ки ми ко рак сен чи јед но ни шта.’ 8. со нет). По сти хов ној ре пе ти ци ји у ве зи су 
дру ги и ше сти со нет: ’Да бу дем ја чи, што ме ма ње има’ и ’Док би вам ја чи, а све 
ме је ма ње’; за тим дру ги, пе ти и де се ти улан ча ни исто вет ним сти хом: ’А не дре
ма но окока ме ра’ – ’У не дре ма ном оку ка ме ре’; по том пе ти и де се ти син таг мом: 
’Тре зна ха лу ци на ци ја’. По на вља ње је при сут но и на мо тив ском ни воу; за вр шни 
со нет оку пља кључ не сим бо ле – пче ла, лам па, за ви чај, око.” Са ња Па ри по вић, 
„Пе снич ки об ли ци срп ског нео сим бо ли зма”, док тор ска ди сер та ци ја, Фи ло зоф ски 
фа кул тет Но ви Сад, 2015, 202–203. 

30 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, 266.




