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ЖАР КО МИ ЛЕН КО ВИЋ

СЕ МИ О ТИ КА ЦВЕ ТА ЊА ЈЕД НЕ ЉУ БА ВИ

Од сја ји ви зан тиј ске есте ти ке у „Че ти ри ка но на”  
Ива на В. Ла ли ћа

Го спо де, чух реч тво ју и упла ших се љу ба ви
Та ко стра шне до не раз го вет ног, до ша па та мо жда

не ких звуч них сен ки у де цем бар ском ва зду ху
Без ли шћа и без ве тра.

Ви зан тиј ска есте ти ка је из у зет но сло жен си стем. Све је ту у 
уза јам ном про жи ма њу и пре пли та њу. Фи ло зоф ско је нео дво ји ви 
део ре ли ги о зног, ре ли ги о зно је у стал ном про жи ма њу са фи ло зоф
ским, а фи ло зоф ско и ре ли ги о зно су еле мен ти умет нич ког, док је 
умет нич ко у слу жби фи ло зоф ског и ре ли ги о зног. Ко ли ко је све то 
сло жен и до кра ја нео бја шњив си стем, го во ри Вик тор Бич ков у 
сво јој зна ме ни тој књи зи Ви зан тиј ска есте ти ка. Он на гла ша ва да 
оно што опи си ва ње ви зан тиј ске фи ло зо фи је чи ни сло же ним по слом 
је сте то што је ви зан тиј ска фи ло зо фи ја (па са мим тим и есте ти ка) 
„фи ло зо фи ја ре ли ги о зног ира ци о на ли зма”.1 Ту већ уо ча ва мо је дан, 
ре кли би смо, ок си мо рон, јер јед на уз дру гу сто је ре чи фи ло зо фи ја 
и ира ци о нал но. Фи ло зо фи ја као на у ка о му дро сти сва ка ко би по 
сво јој де фи ни ци ји тре ба ло да да је об ја шње ња, а не да их ком пли
ку је, а ира ци о нал но је не што што се су прот ста вља ра зу му, што 
је нео бја шњи во, нео пи си во. То сва ка ко не зна чи не што не ра зум но, 
већ на про тив фи ло зоф ско, као ни ре ли ги о зно, ни је мо гу ће де фи
ни са ти, јер је не мо гу ће де фи ни са ти Бо га и ту ра зум усту па ме сто 
ср цу, ду ши. Не мо гу ће је ви де ти Бо га (ба рем не те ле сним очи ма), 

1 Вик тор Бич ков, Ви зан тиј ска есте ти ка, Про све та, Бе о град 1991, 31.
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али мо гу ће је осе ти ти га ср цем, ду шом. По гле да ти око се бе и ви
де ти Бо га у све му. Упра во због то га есте ти ком је био про жет це
ло куп ни жи вот Ви зан ти на ца. По сма тра ти свет ср цем и ду шом, у 
сва кој ства ри гле да ти лик и де ло не са гле ди вог Бо га, зна чи ло је има
ти сва ког тре на ле по пред очи ма. Сто га је циљ и вр хов ни иде ал 
Ви зан ти на ца био ап со лут на ле по та, исто та ко те шко де фи ни си ва 
вр ста, али опет нај ши ре схва ће на под пој мом пре кра сно га. Шта се 
све кри ло у том пој му не мо гу ће је де фи ни са ти и вр ло је ве ро ват но 
да пре кра сно при па да Бо гу, оно ме ко га је не мо гу ће до кра ја са гле
да ти и опи са ти, а да су оста ла три пој ма – уз ви ше но, тра гич но и 
ко мич но – при па да ли, тј. би ли у слу жби опи си ва ња зе маљ ског, 
оно га што је мо гу ће опи са ти и де фи ни са ти.

Бог је вр хов ни иде ал и оли че ње ле по те. Љу ди су ство ре ни по 
ли ку Бо га, али су, пре кр шив ши Бож ју за по вест да не је ду са др ве та 
спо зна ња до бра и зла, на пу сти ли оби та ва ли ште пре кра сно га и 
из гу би ли не што од свог бо жан ског ли ка. Ви зан тин ци су та ко ђе, као 
и ан тич ки љу ди, хте ли да се при бли же Бо гу, али не те жњом да по
ста ну као је дан од њих, већ та ко што су хте ли да по вра те, да вра те 
на се бе Бож ји лик, а то чи не кроз обо же ње и усли че ње, сво је вр сно 
упо до бља ва ње Бо гу:

Као гно се о ло шка прет по став ка мо гућ но сти „ег зи стен ци јал
нопси хо ло шко га” ступ ња са зна ња у ви зан тиј ској фи ло со фи ји ја вља 
се иде ја „обо же ња”, пу но га не сли ве ног сје ди ње ња лич но сти Бо га 
и чо вје ка, „осим иден тич но сти по би ти (су шти ни)”, тј. (осим) сли
ва ње гно се о ло ги је и он то ло ги је. „Пре ли ва ње” гно се о ло ги је у сфе ру 
лич но сно га би ћа у сви ма ње го вим ма ни фе ста ци ја ма от кри ва ши
ро ке мо гућ но сти пред емо ци о нал ноестет ским са зна њем. Су бјект 
до жи вља ва „обо же ње” и би ло ко ји дру ги ми стич ки акт са мо као 
од ре ђе на уну тра шња ста ња, то јест као не у ку пси хич ку ре ал ност. 
Али упра во са том рав ни су ве за не сфе ре естет ског са зна ња.2 

За то је хри шћан ско уче ње ви ше он то ло шко не го гно се о ло шко. 
Али у ви зан тиј ском по и ма њу све та и чо ве ка ова два тер ми на су у 
не кој чуд ној сим би о зи, у не кој вр сти про жи ма ња и ми ре ња. Гно
се о ло ги ја је ов де схва ће на као те о ри ја са зна ња и спо зна је Бо га, а 
он то ло ги ја има за циљ опи си ва ње ства ри и би ћа као не че га што 
је да то и што при па да ис кљу чи во Бо гу.

На пу ту уса вр ша ва ња и „над ра зум но га” сје ди ње ња са Бо гом, 
„обо же ња”, ви зан тиј ска гно се о ло ги ја се по гру жа ва у сфе ру ван свје

2 Исто, 62.



125

сно га пси хич ког и оства ру је сво је „са зна ње” углав ном на рав ни 
емо ци о нал ноестет ских до жи вља ја, пу тем иза зи ва ња ком плек са 
кон крет них емо ци ја и раз ли чи тих зву ко ва, вид них и, при је све га, 
свје тло сних сли ка. Тај пут је – дво стру ко ин ди ви ду а лан и оства ру је 
се у ре зул та ту ин тен зив не пси хич ке ак тив но сти „са знај но га” су бјек
та у упу ћи ва њу са мо у збу ђе ња и са мо су ге сти је.3

Упра во због ова квих ми ре ња на из глед не по мир љи вог, ви зан
тиј ска фи ло зо фи ја, есте ти ка и умет ност су пре пла вље ни раз ли
чи тим ан ти но ми ја ма. Ан ти но мич ност је пре све га ви дљи ва у фи
ло зоф скоре ли ги о зноумет нич ким тек сто ви ма, где тре ба опи са ти 
Бо га ко ји ни је ви дљив, Бо го ро ди цу ко ја је за че ла без гре шно, три 
су шти не јед ног Бо га, Хри сто са Бо га и чо ве ка.

Као што смо већ на по чет ку ре кли, умет нич ко је не раз дво ји во 
од фи ло зоф ског и ре ли ги о зног. Оно је пре све га у слу жби фи ло зоф
ског и ре ли ги о зног. Жи ти ја, пе сме, ек фра зе, сли ке – све је слу жи
ло за опи си ва ње нео пи си вог, за до ка зи ва ње не до ка зи вог, а глав не 
есте тич ке ка те го ри је ви зан тиј ске есте ти ке су: сли ка, сим бол, знак, 
пре кра сно, све тлост, ка нон.

Ути цај ви зан тиј ске есте ти ке на пе снич ко де ло Ива на В. Ла
ли ћа је ве лик и мо же се пра ти ти од по чет ка пе сни ко вог ба вље ња 
по е зи јом. „Би ло је не чег ка лу ђер ског, али у сред њо ве ков ном сми
слу (чи тај ви зан тиј ског, прим. Ж. М.) у ње го вом пе снич ком тру ду: 
све то гор ског, али и бе не дик тин ског, по не кад и ци стер цит ског, у 
бру ше њу је зич ке му ке, ко ја има да по мог не сја ју ду ше, и, мо жда, 
на ди у ње но спа се ње.”4 За ову при ли ку од лу чи ли смо се да ути цај 
ви зан тиј ске есте ти ке ис тра жи мо на Ла ли ће вом по след њем де лу 
– Че ти ри ка но на – у ко ме је овај ути цај, чи ни се, нај ве ћи. 

Већ је у са мом при хва та њу јед ног ста рог пе снич ког об ли ка 
ви дљи во при хва та ње ви зан тиј ске есте ти ке, баш као и у сред њо
ве ков ној књи жев но сти.5 На сна зи је код Ла ли ћа, ка ко ре че Но ви ца 

3 Исто, 66.
4 Ник ша Стип че вић, „ֹ’Че ти ри ка но на’ Ива на В. Ла ли ћа”, у: Учи та ва ња, 

За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1999, 35.
5 О при хва та њу ви зан тиј ских обра за ца и есте ти ке у срп ској сред њо ве ков

ној по е зи ји Ди ми три је Бог да но вић пи ше: „У ни зо ви ма слу жбе, у свим ње ним сти
хи ра ма, тро па ри ма, ка но ни ма, у све тил ни ма, кон да ци ма, ико си ма, у одво је ним 
ака ти сти ма и мол ба ни ма, сву да се ми сао срп ско га пе смо пи сца по и сто ве ти ла са 
на дах ну ћем ви зан тиј ског по е те, да упра во у том по и сто ве ћи ва њу от кри је јед но 
друк чи је схва та ње ори ги нал но сти: ори ги нал ност у све оп штем, у оно ме што је 
мно го пре осе ћа ње це ли не не го из дво је но сти из це ло га”, Ди ми три је Бог да но вић, 
„Ви зан тиј ски књи жев ни ка нон у срп ским слу жба ма сред њег ве ка”, у: Те о до си је, 
Слу жбе, ка но ни и По хва ла, Про све та – СКЗ, Бе о град 1988, 9. 

Пи шу ћи о Ла ли ће вом раз ло гу при хва та ња ка но на као ста ре пе снич ке 
вр сте, Вук Кр ње вић ка же: „Ла лић је и иза брао ка нон као на чин уоб ли ча ва ња 
пе сме због то га што он има у осно ви па ра диг ма тич ки ка рак тер, ко ји се на дах ну ћем 
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Пет ко вић „об но ва ка но на”6, али то ви ше ни је онај сред њо ве ков ни 
ка нон, иа ко по шту је све за ко ни то сти ово га жан ра, чак не ис пу шта
ју ћи ни дру гу пе сму, ко ја се обич но због ње не ту жне и пре кор не 
са др жи не ис пу шта ла:

При то ме га (ка нон – прим. Ж. М.) пре ме шта из цр кве ног по
ја ња, из хим но гра фи је, у умет нич ку ли ри ку. Пре ме шта ње је ва жно 
за то што от кри ва но ве об ли ков не мо гућ но сти јед не ста ре фор ме. 
Ка нон, у ства ри, из вор но и ни је чи сто пе снич ки об лик, не го син кре
тич ка пе снич ко му зич ка ком по зи ци ја. Већ и на осно ву то га мо же се 
ре ћи да су Че ти ри ка но на књи га ко ја ће на се би по не ти знак об но ве. 
Оне књи жев не об но ве ко ја нас увек по ма ло збу њу је па ра док сал ним 
от кри ва њем оно га што тек до ла зи (бу дућ но сти) у оно ме што је већ 
би ло (у про шло сти).7 

Об на вља ју ћи про шлост Ла ли ће ва по е зи ја асо ци ра бу дућ ност. Још 
јед на од ли ка ан ти но мич но сти ви дљи ве код Ла ли ћа, пре у зе те из 
ви зан тиј ске есте ти ке, али и из Че ти ри ква р те та То ма са Стерн са 
Ели о та:

Вре ме са да шње и вре ме про шло
Оба су мо жда при сут на у вре ме ну бу ду ћем,
А вре ме бу ду ће са др жа но у вре ме ну про шлом.
Ако је чи та во вре ме веч но при сут но
Чи та вом вре ме ну не ма ис ку пље ња.

Ако је жи вот Ви зан ти на ца, а са мим тим и свих хри шћа на – 
„жи вот бу ду ћег ве ка”, он да се тај бу ду ћи век за вре ђу је у про шлом 
и у са да шњем вре ме ну, а Ели о то ва тврд ња да „чи та вом вре ме ну 
не ма ис ку пље ња” огле да се у без вре ме но сти Бо га, оно га ко ји је 
био пре и ко ји ће би ти на кон свр шет ка све та:

За то се мо ли, за точ ни це,
За опрост мо јој зло сти, ко сти
За вас кр се ње, оног да на
Кад све у све му бу де Бог.

(Пр ви ка нон, 7. пе сма)

пре тва ра у еми нент но пје снич ки об лик. Сло бо да ко ју тво ри на дах ну ће, од ир мо
са ко ји је не рас ки ди во ве зан за Би бли ју у ва ри ја ци ја ма тро па ра, а по сљед њи је 
увјек бо го ро ди чан, отва ра бес крај не мо гућ но сти тра га ња за су шта ством”, Вук 
Кр ње вић, „Из бор у оску ди ци”, 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, 22. 

6 Но ви ца Пет ко вић, „Об но ва ка но на”, у: Иван В. Ла лић, Че ти ри ка но на2, 
прир. Но ви ца Пет ко вић, СКЗ – „Ви тал”, Бе о град – Вр бас 1997.

7 Исто, 88–89.
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Два је зи ка се, два го во ра уве жу у чвор,
У не раз мр сив, ко ји на оку пу др жи
Исто ри ју, по че так спа ја с кра јем,
Да све у све му бу де без кра ја и по чет ка.

(Дру ги ка нон, 9. пе сма)

На пр ви по глед, Бог у Ла ли ће вим Ка но ни ма је ви ше стра шан, 
не го што је до бар. То се мо жда да об ја сни ти ти ме што је Бог Ла ли
ће вих Ка но на ста ро за вет ни Бог, али да ли је то об ја шње ње за и ста 
ис прав но? Бог је је дан, без вре мен и све вре мен, да кле он је по че так 
и крај, што зна чи да је Бог је дан и у Ста ром и у Но вом за ве ту. Раз
ли ка је у схва та њу и до жи вља ју Бо га у јед ном и у дру гом вре ме ну. 
Је вре ји су се Бо га пла ши ли, за то су га и до жи вља ва ли и пред ста
вља ли као стра шног, ве ли ког рат ни ка, док су хри шћа ни страх из
јед на чи ли са љу ба вљу, те је њи хов Бог љу бав. Ка ко пр вих осам 
пе са ма ка но на има ју уз о ре у ста ро за вет ним пе сма ма, а на њих су 
ука зи ва ли сви ис тра жи ва чи ко ји су пи са ли о овом Ла ли ће вом 
де лу те их ми ов де не ће мо на бра ја ти, он да је и об ја шњи во што су 
мно ги кри ти ча ри Ла ли ће вог Бо га из Че ти ри ка но на ока рак те ри
са ли као стра шног, али па жљи вим иш чи та ва њем ви де ће мо да је 
Ла лић ипак Бо гу на ме нио епи тет љу бав. И не са мо љу ба ви не го и 
ве ре и на де, као три ве ли ке вр ли не бо жан ске, ко ји ма и чо век тре ба 
да се упо до би. То је Ла лић при хва тио из ви зан тиј ске есте ти ке. Бог 
је љу бав. Бог је ве ра. Бог је на да. 

У Ла ли ће вим Ка но ни ма Бог је пре и ви ше од све га Љу бав.

И ми лост је ње го ва од ко ле на на ко ле но
Они ма ко ји га се бо је.

(Пр ви ка нон, 9. пе сма)

Ови сти хо ви ни ма ло не тре ба да чу де и да уно се сум њу у прет ход
но да та об ја шње ња, јер бо ја ти се Бо га исто је што и ве ро ва ти, а 
ве ро ва ти јед на ко је во ле ти. Ниг де као код Ла ли ћа ни смо на и шли 
на ова кав опис чи на ства ра ња – опис Бож јег ства ра ња све та и чо
ве ка из јед на чен је са љу ба вљу:

Ска ска о ства ра њу са мо је ар хе о ло ги ја 
Љу ба ви у по кре ту. Или је ко рен ру же.
Ако мо гу да на зрем љу бав у ви дљи во ме
И он да кад је стра шно – зна чи, у ми ло сти сто јим.
Смрт је са мо син ко па у ди на ми ци спа са,
По че ло је са вр том, на кра ју би ће врт.

(Пр ви ка нон, 8. пе сма)
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Ова ко пе ва бо го тра жи тељ на кра ју два де се тог ве ка, у вре ме ну 
смут ње. Два де се ти век је жи вог Бо га из но ва и из но ва рас пи њао и 
са хра њи вао, ме ђу тим Ла лић нам је овим сти хо ви ма по ка зао да Бог 
ни је мр тав они ма ко ји га тра же, да је љу бав сву да ако ср це же ли 
да тра жи, а исто та ко и сва ко ср це је ме сто по год но за тра же ње 
љу ба ви. Стих „По че ло је са вр том, на кра ју би ће врт” ни је са мо 
вра ћа ње на по че так вре ме на, тј. по вра так у ста ње без вре ме но сти, 
већ и вра ћа ње у про стор не из мер не Бож је љу ба ви. 

У ви зан тиј ској есте ти ци љу бав је јед на ка ле по ти и до бр о ти. 
Љу бав је у све му, за то што је Бог у све му:

Но др во је др во за то
Што има кро шњу и ста бло и ко рен. И пра вац ра ста.
Ра дуј се ру ко, ра дуј се јаг ње, ра дуј се го лу бе –
Тре ба сла ви ти др во. И у др ве ту свет.

(Дру ги ка нон, 6. пе сма)

По след њи стих ка зу је о не из мер ној љу ба ви пре ма Тво р цу, али 
и о при сут но сти Бо га у све му ство ре ном. Исто ка зу ју и сле де ћи 
Ла ли ће ви сти хо ви:

Сла ви ти, али без оправ да ња, и без сум ње
У до стој ност сво ју да сла виш; сла ви ти не сра змер
Из ме ђу пе ра из кри ла врап ца и кри ла ан ђе ла
И љу бав у тај не сра змер угра ђе ну; сла ви ти зјап
Ме ђу ства ри ма, за тр па ва ти га све тло шћу ду ше 
Ко ја је по зајм ље на, као ме се че ва; про сла вља ти –

(Тре ћи ка нон, 3. пе сма)

Сла ви ти са вр шен ство у не са вр ше ном, по на ша ти се пре ма 
врап цу као пре ма ан ђе лу, исто је што и гле да ти у бра ту Хри ста, у 
де те ту љу бав. „Мој Бог у Ка но ни ма ни је стра шан не го је, по са мо
де фи ни ци ји, ’онај ко ји је сте’. У том то та ли те ту он је и ’страх и 
тре пет’ – као та кав деј ствен на ро чи то у Ста ром за ве ту. Али он је 
и Отац, и Спа си тељ, и уста но ви тељ основ ног ко смич ког на че ла 
– љу ба ви...”8 У том схва та њу Бо га као вр хов ног ко смич ког на че ла 
љу ба ви по себ но од у да ра де ве та пе сма Че твр тог ка но на, ко ја пред
ста вља ма лу хим ну љу ба ви ствар ног у не ствар ном, не ви дљи вог 
у ви дљи вом, врап ца у ан ђе лу, Бо га у чо ве ку...:

8 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, 289.
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До стој но је сте сла ви ти те ло, сла ви ти лар ву, сла ви ти
Тро шни ћер пич и мла ду тра ву на ута ба ним
Гро бо ви ма; до стој но је сте сла ви ти Бо га жи вог,
Оно га ко ји је сте, она квог ка кав је сте:
До стој но је сте сво је пре по зна ти спа се ње
У мо гућ но сти да се по кре не ова ру ка,
И мо жда пи ше, па уз дрх ти, осе ти ли син ко пу
У пул су ду ха, у ни ски сло ва ако се 
Ви дљи вом ка же.

(Че твр ти ка нон, 9. пе сма) 

Не ма спа се ња ван Бо га, не ма исти не ван Бо га, не ма ни ле по те 
ван Бо га, не ма ве ре без Бо га, као што не ма све тло сти без Бо га, а 
Бог је љу бав и ко ве ру је у Бо га тај ће се спа сти, до ку чи ти исти ну, 
ви де ти све тлост и пре по зна ти ле по ту. „Укљу чи ва ње у Исти ну 
оства ру је се, по уче њу Ви зан ти на ца, по сре до ва њем љу ба ви (њи хо
ва нај ва жни ја гно се о ло шка ка те го ри ја), са гле да ва њем бо жан ства у 
се би и ван се бе – у сли ка ма и сим бо ли ма, зна ко ви ма; пу тем по
дра жа ва ња и упо до бља ва ња Бо гу, нај зад у ак ту сли ва ња са њим.”9 

У Че ти ри ка но на Бо го ро ди ца је ста ни ште љу ба ви за чо ве ка 
ко ји те жи ка Бо гу. „Ма ри јин лик је ви дљи ви лик у не ви дљи вом 
зби ва њу оног Нај ве ћег, зби ва њу у мно го че му не по јам ном. Сто га 
је њен лик чо ве ку нај бли жи.”10 Нај ве ће је Ла ли ће во по ве ре ње у Бо
го ро ди цу, јер њој „укус су за је знан”, за то што је и са ма же на од 
ово га све та и по зна је људ ску пат њу и бол. Сто га су ме ста мо ли
тве ног обра ћа ња Бо го ро ди ци (а то су за вр шне стро фе – тро па ри – 
сва ке пе сме сва че ти ри ка но на, док је сва ка де ве та пе сма у це ло сти 
бо го ро дич на) нај леп ша и умет нич ки нај у вер љи ви ја:

А ти у сун це об у че на, ти с ме се цом под но га ма,
Мо ли за мр тве, мо ли за не ро ђе не, мо ли за ду ше
По ме ша не са ства ри ма бив шим и бу ду ћим
Што рев но сно ће нас те ре ти ти, на та су
Бе стра сног ме ра ча
А и мо ју ду шу спо ме ни
У мај чин ском не ком, у бла гом раз го во ру.

(Дру ги ка нон, 5. пе сма)

По што на сле ђу је тра ди ци ју ви зан тиј ске есте ти ке Бо го ро ди ца 
је за Ла ли ћа Мај ка ро да људ ског, она је но ви храм, „зве зда мо ра”, 

9 В. Бич ков, нав. де ло, 63.
10 Дра ган Сто ја но вић, По ве ре ње у Бо го ро ди цу, „До си је”, Бе о град 2007, 104.
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нај бла же ни ја ме ђу же на ма, Но ва Ева, она је мај чи ца, Пре све та, но ви 
ко рен, бла го дат на, она је те о то кос, „про вод ник љу ба ви Не бе ске”, 
она је ди на мо же да хла ди љу те људ ске ра не „жа ром љу ба ви”, она 
је нај бла же ни ја ко јој ће „плот ње не пло ти” усли ши ти сва ку мол бу.

Ви зан тиј ска есте ти ка, на ро чи то у мар ти ри ји ма, ни је сла ви ла 
те ло – оно је би ло са мо оклоп ко ји спу та ва ду шу да бу де са вр ше
на, за то су хри шћа ни га ји ли пре зир пре ма сво ме те лу, као и пре ма 
све му те ле сном. Чак су и при зи ва ли му ке ко је би до ве ле го то во до 
умрт вљи ва ња те ла, да би ду ша би ла што чи сти ја. За то ка да чи та
мо жи ти ја му че ни ка и ве ли ко му че ни ка, као и слу жбе по све ће не 
њи ма, му че ње те ла не до жи вља ва мо као тра гич но, већ као му ке 
што са со бом но се спа се ње. Та ко на ико на ма и у оста лим жан ро
ви ма ви зан тиј ске књи жев но сти ви ди мо пре о бра же ног чо ве ка, чи ја 
је пу те ност до ве де на на ну лу.

Тре ба сла ви ти мо дри це,
На гње че ни ла кат, за гу ље но ко ле но, све те по сле ди це
Па да са сте не. Сла ви ти кон ту зи ју, и за хва лан би ти
За де ли мич ни гу би так пам ће ња, по сле па да
С ви си не ко ју смеш да на слу ћу јеш смр тан –

(Тре ћи ка нон, 3. пе сма)

Ко ли ко год ова кво од но ше ње пре ма те лу да нас де ло ва ло чуд но 
и не при хва тљи во, све је то био чин не из мер не љу ба ви чо ве ка пре ма 
Бо гу и Бо га пре ма чо ве ку. „Са вр шен ство – то је це ло ви тост би ћа, 
ко ју ствар но си у се би са мој.”11 Са вр шен ство је ду ша ко ју чо век 
но си у сво ме те лу. Ле по та ду ше се мо же за вре ди ти са мо вр ло ви тим 
жи во том: „Са мо на пу ту вр ло ви то га жи во та мо же мо да по стиг не
мо нај ви ши сте пен ду хов но га са вр шен ства ко ји се и по ка зу је као 
нај ви ши сте пен ље по те.”12 

Ла ли ће ви Ка но ни су у до слу ху са вре ме ном у ко ме су на ста
ја ли. Они су, чи ни се, на ста ја ли упра во због то га што су у вре ме ну 
смут ње и зла би ли ви ше не го икад по треб ни до бро, ле по та и Бог. 
Он да ка да чо век пад не на ис пи ту чо веч но сти, уви ђа се, ипак, да 
чо век ни је и не мо же би ти ме ра свих ства ри.

Пи смо и Че ти ри ка но на, мно го ви ше не го дру ге Ла ли ће ве 
књи ге, пе ва ју о крај но сним фе но ме ни ма зла и угро же но сти и из 
та кве по зи ци је из го ва ра ју да све ту. У овим књи га ма се не по ри че 

11 Сер геј С. Аве рин цев, По е ти ка ра но ви зан тиј ске књи жев но сти, СКЗ, 
Бе о град 1982, 56.

12 В. Бич ков, нав. де ло, 110.
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ин тен зи ви ра ње зла у све ту, али се не по ри че ни свет. Ис ку ше ња 
зло га и ма те ри ја ли за ци је зла до ве ле су до дра ма тич ног огла ша ва ња 
са ру ба ег зи стен ци је и исто ри је. Чо век мо дер ног све та на шао се у 
по зи ци ји Јо не у утро би ве ли ке ри бе или тро ји це мла ди ћа у ужа ре
ној ва ви лон ској пе ћи, о ко ји ма пе ва ју Ла ли ће ви ка но ни.13 

Сва ки пе сник је сво је вре ме до жи вља вао као по след ње. Та ко 
се чи ни ло и Ла ли ћу. Мо жда је то вре ме и де ло ва ло за и ста та ко. 
Да ју ћи би блиј ском пре да њу са вре ме ни кон текст, Ла лић у Че ти ри 
ка но на иде ал ној струк ту ри су прот ста вља кон крет ну исто ри ју. Он, 
ме ђу тим, упр кос све му не гу би на ду да се све мо же про ме ни ти и 
сто га из го ва ра сво је чу ве но „да” све ту и чо ве ку: „У том сми слу, 
фе но ме но ло ги ја зла, и ње го ва функ ци ја у исто ри ји, јед на је од кључ
них те ма Че ти ри ка но на. А што се ти че спа са, или спа се ња: ка да 
бих ми слио, или осе ћао да га не ма – за це ло не бих уоп ште пи сао 
пе сме. Јер мо је пе сме по ку ша ва ју да све ту ка жу да, хва та ју ћи се 
у ко штац са за во дљи вом пред ста вом о оп штем бе сми слу све га.”14 
Из го ва ра „да” уве рен у мо гућ ност спа се ња за то што је на по чет ку 
био врт и на кра ју би ће врт, јер:

Рев ност мо же да шко ди.
На ро чи то кад је у слу жби зло га.

(Че твр ти ка нон, 7. пе сма)

Ова кав од нос пре ма кон крет ној исто ри ји та ко ђе је на сле ђен 
из ви зан тиј ске и ста ре срп ске књи жев но сти, чи ји је пре текст пак 
у От кри ве њу Јо ва но вом.15 Ес ха то ло шким пред ста ва ма и до жи вља
ји ма про же та је ка сни ја ви зан тиј ска књи жев ност и фи ло зо фи ја, а 
овим мо ти ви ма је оби ло ва ла и срп ска сред њо ве ков на књи жев ност, 
на ро чи то она ко ја је ства ра на у вре ме ни ма „ка да су жи ви за ви де
ли мр тви ма”, ка ко је то на сли ко вит на чин на пи сао ста рац Иса и ја. 
Са да су те ес ха то ло шке пред ста ве из ме ње не, та ко да из гле да да је 
то ес ха то ло шко вре ме на сту пи ло и да већ уве ли ко жи ви мо у ње му:

Ва ви лон ска пећ је играч ка на спрам пе ћи
Моћ них ло гор ских кре ма то ри ја, где је, сем то га,
Ан ђе ли ма при ступ био оне мо гу ћен; а пла мен,

13 Гој ко Бо жо вић, „Му дра страст”, у: Иван В. Ла лић, пе сник, 41. 
14 И. В. Ла лић, О по е зи ји, 291.
15 „У От-кри ве њу – о с-кри ве њу и са-кри ве ном. Ме ђу та два по ла – от-кри-

ве ња и с-кри ве ња – пул си ра ла је ми сао ра них хри шћа на”, Вик тор Бич ков, Есте-
ти ка ота ца цр кве, Апо ло ге те, Бла же ни Ав гу стин, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 
2010, 299.
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Уби ца ца ре вих слу гу, пла мен је ши би це, на спрам
Ја ро сти жа ра што зра чи из ме га тон ске гљи ве...

(Че твр ти ка нон, 7. пе сма)

Ла лић је у сво јим Ка но ни ма и апо ка лип ти чар, ма ко ли ко он 
по ку ша вао да има ве ру у свет. Оту да и ве ли ка за ин те ре со ва ност 
са вре ме не исто ри је у овом де лу, а све ово мо же мо при пи са ти ан ти
но мич но сти, то ли ко при сут ној у ви зан тиј ској есте ти ци:

Апо ка лип ти чар ве о ма ја сно осе ћа исто ри ју – као бол ко ји 
тре ба убла жи ти, бо лест ко ју тре ба из ле чи ти, кри ви цу ко ју тре ба 
ока ја ти. До вољ но је на гла си ти да апо ка лип ти чар ви ше мр зи исто
ри ју не го што је во ли, и да би нај ви ше же лео да се од ње осло бо ди; 
за би блиј ску тра ди ци ју ве о ма ка рак те ри сти чан ми стич ки исто ри
зам окре ће се ка вр хун цу сво је кул ми на ци је про тив са мо га се бе. 
Због то га је апо ка лип ти ча ру та ко ва жна иде ја ап со лут ног кра ја, 
ка да ће се за у ста ви ти све што се кре ће, за тво ри ти све отво ре но, 
ре ши ти све не ре ше но и ка да ће за ва ђе не стра не чу ти сво ју веч ну 
пре су ду.16 

За Ла ли ћа, као и за ви зан тиј ског књи жев ни ка, пе сма је мо ли
тва, по ку шај ус по ста вља ња ко му ни ка ци је са ап со лу том. Пе сма је, 
као и мо ли тва над лич на, за то што пе сник се бе не ста вља у по вла
шће ни по ло жај, већ у ка то ли ци те ту тра жи уте ху и спас. „У Ви зан
ти ји, ре ли ги о зна пе сма је та ква, ’над лич на’, баш за то што из ви ре 
из јед но га ко лек тив ног осе ћа ња ко је се у са мој ви зан тиј ској фи ло
со фи ји на зи ва ло осе ћа њем уни вер зал но сти или ’ка то ли ци те та’.”17 
Ла лић тек у за вр шним де ло ви ма ка но на, у обра ћа њи ма Бо го ро ди ци, 
иште спа се ње за се бе, али у све оп штем спа се њу:

Бо го ро ди це, ти ко ја но сиш нај леп ше име
Вр хов ног сми сла ове не раз го вет не ја ве,
Ис пра ти ме у сан, 
И ре ци ар хан ђе лу
Да ми из ва ди ду шу бо сиљ ком, ако мо же,
(Ако ни је ура сла у сум њу, у ган гре ну)
Кад ми до ђе час. И мо ли за нас гре шне.

(Пр ви ка нон, 8. пе сма)

Оту ђе ње, град као па као, свет као ме сто пу сто ши, дру штве
на и мо рал на кри за – бит ни су мо ти ви ко је Ла лић ва ри ра у овом 

16 С. Аве рин цев, нав. де ло, 112–113.
17 Д. Бог да но вић, „Ви зан тиј ски ка нон у срп ским слу жба ма сред њег ве ка”, 10.
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де лу. Ови мо ти ви би се сви мо гли под ве сти под за јед нич ки чи ни
лац, а то је „ме сто стра шно, где бу чи пу стош” ко јим је нај ви ше 
обо је на дру га пе сма сва ког Ла ли ће вог ка но на:

На гор њем спра ту је ве тар
И ко рак не зна них, мо жда злих ста на ра,
За куп ни ка пра зни не. Бо ље да их не су срет неш
На сте пе ни шту, док из но се сво је ко смич ко ђу бре.
Жи виш у су сед ству пат ње. Зе бе тво ја бе смрт на ду ша
У тан ком ка пу ту на де, на бе о град ској ко ша ви.

(Дру ги ка нон, 1. пе сма) 

А твој сце но граф сла же пра зни ну
У све то гр ђе, и бу чи пу стош:
Тво ја је осве та и пла та.

(Дру ги ка нон, 2. пе сма)

Ко ји про па да са сво јих на ме ра, и не ма
У ње га ра зу ма, већ са мо упо р не на де у прав ду
Бе стра сног Тво р ца – што с ра зу мом ве зе не ма,
Као и љу бав што не ма је.
Већ пред зим ско ра сте ве че,
Укљу чу је све те ле ви зо ре у зе мљи Ср би ји...

(Тре ћи ка нон, 2. пе сма)

Ме се чар ски сла ви ти
Уштап над упр ља ним кро во ви ма гра да
Чи ју бе ли ну чу ва му име.

(Че твр ти ка нон, 4. пе сма)

У свим ов де ци ти ра ним сти хо ви ма при сут на је на да, на да да 
свет ипак мо же би ти бо љи. На да у спа се ње. На да да Бог по сто ји. 
На да да је сла вље ње по ра за три јумф. Бог је на да, ре кли смо. „На да 
је се ћа њу се стра” ка же Ла лић, али у овим сти хо ви ма на да је стра
ху се стра, а ка ко је страх од Бо га за пра во љу бав пре ма Бо гу, он да 
на да је се стра љу ба ви: 

То на пе то кри зно ста ње „плам те ћег” ср ца – оче ки ва ње оно га 
че га не ма и у шта се не мо же мо уве ри ти – пред ста вља глав ну смет
њу за ата рак си ју и због то га га грч ки фи ло зо фи рев но сно рас крин
ка ва ју; но у би блиј ским тек сто ви ма оно је глав ни мо дус од но са 
пре ма ап со лут ној вред но сти. Сам би блиј ски Бог мо же би ти на зван 
„на дом” за вер ни ка; и Па вле по пре да њу, уче ник Ра би Га ма ли и ла, 
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сле ди ста ро за вет ну тра ди ци ју ка да на зи ва свог Бо га „Бог на де”. 
Оту да по ти че но во за вет но уче ње о на ди, као јед ној од три вр хов не 
(„те о ло шке”) вр ли не, фор му ли са но на кра ју три на е сте гла ве Пр ве 
по сла ни це Ко рин ћа ни ма. Бог је на да, и жи вот пред ли цем ње го вим 
је на да или што је исто, жи вот је страх – „страх Го спод њи”.18 

Ви зан тиј ску есте ти ку у об ли ко ва њу Че три ри ка но на Ива на 
В. Ла ли ћа мо же мо пре по зна ти и у пе сни ко вом од но су пре ма ства
ра њу, сли ци, ре чи, као и у са мо у ни жа ва њу. При хва та ју ћи ка нон 
као пе снич ку фор му, Ла лић је мо рао да при хва ти за ко ни то сти и 
есте ти ку те фор ме. Ства ра ње умет но сти, а ов де у пр вом ре ду пе сни
штва, из јед на че но је и схва та но као под виг (ова кав од нос Ла лић 
је имао пре ма свом ба вље њу по е зи јом од са мих по че та ка). Ства
ра ње је би ло чин про све ће ња, на дах ну ћа, а ства ра лац је увек имао 
пред со бом ми сао да сва ком сво јом реч ју, по те зом чет ки це, про сла ви 
је ди ног и пра вог Тво р ца. Бож је ства ра ње се не рет ко из јед на ча ва ло 
са ра дом пи сца: „Твр де ћи да је Бог ство рио свет ни из че га, Тер ту
ли јан упо ре ђу је про цес бо жан стве ног ства ра ла штва са ра дом пи сца, 
ко ји би ’не из о став но ова ко тре ба ло да при сту пи опи су: пр во на пра
ви ти увод, за тим из ла га ти (до га ђа је); пр во име но ва ти (пред мет); 
по том опи си ва ти’.”19 За то се у ви зан тиј ској књи жев но сти и књи жев
но сти ма на ста лим на овој тра ди ци ји све што је ле по и вред но при
пи си ва ло Бо гу а не ау то ру, јер се ве ро ва ло да је пи сац са мо пе ро 
у ру ка ма Тво р ца. То је на рав но во ди ло ка са мо у ни же њу, не до стој
но сти да ау тор се би при пи ше за слу ге за ство ре но де ло. „Тај основ ни 
тон смер но у мља пред оним што је не до сти жно, са ма та реч о не до
сти жно сти, о не из ре ци во сти, ве чи ти је лајт мо тив о не до стој но сти 
па чак и не мо гућ но сти да се из ра зи оно што се си ли ном ин спи ра
ци је ипак про би ја ка сво ме из ра зу – то је, за пра во, ка рак те ри стич но 
за ат мос фе ру мо ли тве, а то је свој стве но и ви зан тиј ској ду хов ној 
пе сми.”20 У том по гле ду за ни мљи ва је Ла ли ће ва бе ле шка на ру ко
пи су књи ге Че ти ри ка но на ко ја гла си: „Без раз ло жна ми лост.” У 
ту бе ле шку ста ло је пе сни ко во осе ћа ње не до стој но сти да са мо се би 
при пи ше вла сти то де ло. 

Усло жња ва ју ћи свој пе снич ки текст – не са мо ци та ти ма из 
Би бли је, што је сва ка ко зах те ва ла фор ма ка но на, чи ји су узо ри за 
сва ку по је ди нач ну пе сму у би блиј ским пе сма ма – Ла лић је у ци тат 
увео и три сли ке, а то су Ру бљо вље ва ико на Све те Тро ји це, Сту
де нич ки жи во пис ко ји при ка зу је жи вот, смрт и ус пе ње Пре све те 

18 С. Аве рин цев, нав. де ло, 91.
19 В. Бич ков, Есте ти ка ота ца цр кве, Апо ло ге те, Бла же ни Ав гу стин, 228.
20 Д. Бог да но вић, „Ви зан тиј ски књи жев ни ка нон у срп ским слу жба ма сред

њег ве ка”, 14.
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Бо го ро ди це и ико на Бо го ро ди це Тро је ру чи це за ко ју се сма тра да 
ју је на сли као ве ли ки ико но бра ни тељ и кла сик ка но на Јо ван Да
ма скин. Ла лић ни ма ло слу чај но не да је сли ка ма функ ци ју ци та та, 
сли ка је исто што и реч, а не мо гућ ност из ра жа ва ња ле по те на сли
ка них де ла, Ла лић је на до ме стио уво ђе њем са мих ико на, а тре ћи 
раз лог ово га чи на мо же се про на ћи у ре чи ма Вик то ра Бич ко ва: 

При је све га, сли ка има ди дак тич коин фор ма тив ну функ ци ју 
и на то ме пла ну она је аде кват на књи жев но ме тек сту. Иду ћи за Ва
си ли јем Ве ли ким, он (ми сли се на Јо ва на Да ма ски на, прим. Ж. М.) 
по на вља да „сли ке за мје њу ју не пи сме ни ма књи ге”. Као и књи жев ни 
текст, и сли ка има ко ме мо ра тив ну функ ци ју. „Сли ка је под се ћа ње” 
пи ше Јо ван. По сма тра ју ћи на сли ци при ка зи ва ње до га ђа ја из све
ште не исто ри је, под ви ге ра них хри шћа на, под сје ћа мо се слав них 
стра ни ца про шло сти и у жи во ту те жи мо, да по дра жа ва мо на сли
ка не лич но сти.21 

Још је дан раз лог овог Ла ли ће вог чи на је сте да се по ка же ка ко 
Го спод не го во ри са мо кроз про ро ке и све ти те ље већ и кроз сли ка ре 
и пе сни ке:

Све је то са мо во ља оно га ко ји је сте, по са мо де фи ни ци ји.
Јед на су шти на у три хи по ста зе, ка же уче ни те о лог...
Леп ше то ка же ки чи ца сли ка ра оног сло вен ског
Ко ји бо ја ма до зва три го ста у дом Авра му, цр те жом
Без гре шним, ге о ме три јом го сто љу бља, пиг мен ти ма раз му ће ним
У све тло сти спа се ња. Јер за блу да је да Го спод
Го во ри кроз про ро ке, и ус пут по не ког све ца...

(Дру ги ка нон, 6. пе сма) 

„Пе сма је истин ски пут” ре че Ла лић, истин ски пут ка тра же њу 
Бо га и ка ње го вом про на ла же њу у све ту ко ме је ре као „да”. Да је 
ве ра у Бо га и пе сму ве ли ка и на су шно по треб на, уве ра ва нас ова 
по след ња Ла ли ће ва књи га – Че ти ри ка но на. 

21 В. Бич ков, Ви зан тиј ска есте ти ка, 154.




