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ЖАР КО МИ ЛЕН КО ВИЋ

АУ ТО ПО Е ТИЧ КИ СТА ВО ВИ ИВА НА В. ЛА ЛИ ЋА  
У ЕСЕ ЈИ МА О ДРУ ГИМ ПЕ СНИ ЦИ МА

У есе ју на сло вље ном „Про ле го ме на за јед но чи та ње по е зи је 
Јо ва на Хри сти ћа”, Иван В. Ла лић ће из ре ћи јед ну ре че ни цу ко ја 
од ра жа ва ау то по е тич ку при ро ду Хри сти ће вог ба вље ња по е зи јом 
Сте ри је, Ла зе Ко сти ћа и Ду ша на Ма ти ћа: 

Ка да пе сни ци пи шу есе је о дру гим пе сни ци ма, они нај че шће 
пи шу о они ма ко је осе ћа ју као сво је прет ке, или као сво је срод ни ке.1

Ме ђу тим, ова ре че ни ца се мо же по сма тра ти и као сво је вр сни 
ау то по е тич ки став са мог Ива на В. Ла ли ћа, на ро чи то ако има мо у 
ви ду да је у свом ра ни јем есе ју, „О по е зи ји Сил ви ја Стра хи ми ра 
Крањ че ви ћа”, из ре као сли чан став о „срод ни ци ма по пе ру”:

Има пе сни ка са чи јом по е зи јом жи ви мо го ди на ма и де це ни
ја ма, у не пре кид но об на вља ном и про ду бљи ва ном кон так ту – од 
ра не мла до сти, па кроз чи тав жи вот. Ка да их јед ном от кри је мо и 
за во ли мо, осе ћа мо по тре бу да им се вра ћа мо и да сва ким по врат
ком, у ства ри, на но во про ве ра ва мо се бе: свој сен зи би ли тет, сво ју 
вер ност не ким па ра ме три ма пре ма ко ји ма смо, у из ве сном тре нут ку, 
од ре ди ли оно што смо пре по зна ли као сво ју зре лост.2

То Ла ли ће во ду бо ко лич но ве зи ва ње за од ре ђе ног пе сни ка, 
тач ни је за ње го ву по е зи ју, не мо же а да не оста ви тра га на са мо 
схва та ње при ро де по е зи је, али и на са му по е зи ју ко ју пи ше. Ла лић, 

1 Иван В. Ла лић, О по е зи ји, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бео
град 1997, 128.

2 Исто, 45.
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до ду ше, ни ка да ни је скри вао од јав но сти ко ји су то пе сни ци ути
ца ли на ње гов раз вој и пе снич ко са зре ва ње. Се ти мо се са мо ка ко 
је, на дах ну то и са пу но љу ба ви, го во рио о Ан то ло ги ји но ви је срп
ске ли ри ке Бог да на По по ви ћа као о сво јој основ ној шко ли, на ко јој 
се учио пе сни штву, чи та ју ћи пе сни ке за сту пље не у њој (на пр вом 
ме сту Јо ва на Ду чи ћа и Во ји сла ва Или ћа), као и осе ћа њу скла да 
(хар мо ни је), ме ре, си сте ма и тач ног ис ка за. Чи та ју ћи По по ви ћев 
пред го вор, дру гим ре чи ма, Ла лић се при бли жа вао све сти о це ло
ви то сти књи жев ног де ла:

Да се раз у ме мо: мо ја пе снич ка основ на шко ла би ла је Ан то
ло ги ја но ви је срп ске ли ри ке Бог да на По по ви ћа. То зна чи да сам про
пе вао у ве за ном сти ху (ма хом у је да на е стер ци ма и два на е стер ци
ма). А ка да сам на пи сао сво ју пр ву пе сму у та ко зва ном сло бод ном 
сти ху (сло бод ног сти ха за пра во не ма, то је ок си мо рон), чи ју сам 
му зи ку на слу тио у ме ло ди ји сти ха Во ји сла ва Или ћа, осе ћао сам 
се као да сам упра во из ми слио тај „сло бод ни стих”.3

Ако сам у јед ном ра ни јем есе ју по све ће ном по е зи ји Бран ка 
Миљ ко ви ћа из ра зио сум њу у мо гућ ност ту ма че ња пе са ма од ре
ђе ног пе сни ка соп стве ним есе ји ма,4 ов де мо рам при зна ти да је 
го то во не мо гу ће ту ма чи ти Ла ли ће ву по е зи ју ако пре то га ни смо 
про чи та ли ње го ве есе је или ау то по е тич ке бе ле шке. Да кле, ка ко 
је ис прав но за кљу чио Јо ван Де лић: „Ла ли ће ва есе ји сти ка по твр ђу
је Ла ли ће ву пје сму.”5

Чи та њем Ла ли ће вих есе ја6 о по е зи ји Во ји сла ва Или ћа, Крањ
че ви ћа, Ми лу ти на Бо ји ћа, Де сан ке Мак си мо вић, Мassuke, Де си ми
ра Бла го је ви ћа, Мла де на Ле сков ца, Вас ка По пе, Хри сти ћа, Је фи ми је, 
Вол та Вит ме на, Пје ра Жа на Жу ва и Ели о та, уо ча ва мо ка ко ста во ви 

3 Исто, 278–279.
4 „Ту ма чи ти пе сни ка, соп стве ним есе ји ма не са мо да је за во дљи во, већ је 

и опа сно, јер оно што пе сник ми сли о по е зи ји, по че сто ни је по е зи ја ко ју пи ше...”, 
Жар ко Ми лен ко вић, „По е ти ка пра зни не, О по је ди ним сти хо ви ма Ариљ ског 
ан ђе ла”, Моћ ре чи, ур. Алек сан дар Б. Ла ко вић, На род на би бли о те ка „Вук Стеф. 
Ка ра џић”, Кра гу је вац 2014, 222.

5 Јо ван Де лић, „Ла ли ћев ди ја лог са са вре ме ном срп ском по е зи јом, ка 
екс пли цит ној по е ти ци Ива на В. Ла ли ћа”, Пост сим бо ли стич ка по е ти ка Ива на 
В. Ла ли ћа, ур. Алек сан дар Јо ва но вић, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о
град 2007, 28.

6 „’О’ је сво је вр сна фор му ла жан ра, ње гов по ну ђе ни угао гле да ња ко ји 
је увек по ма ло ис ко шен, па из ла же те му као не што спо ред но. Пред мет есе ја се 
не по ја вљу је у но ми на ти ву не го у ло ка ти ву, не по сма тра се из бли зи не, као у на
уч ном де лу, не го са стра не, слу жи као из го вор за раз ви ја ње ми сли ко ја се, по што 
опи ше пун круг, вра ћа са мој се би, ау то ру као тач ки по ла ска и до ла ска. ’О’ да је 
чи та вом жан ру јед ну нео ба ве зност и не за вр ше ност...”, Ми ха ил Еп штејн, „На 
рас кр шћу сли ке и пој ма”, Реч, бр. 18, прев. Рад ми ла Ме ча нин, Бе о град 1996, 65.
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из ре че ни у њи ма од го ва ра ју ста во ви ма из ре че ним у ин тер вју и ма, 
а ко ји су на кра ју че твр те књи ге Ла ли ће вих Де ла об ја вље ни као 
ау то по е тич ки за пи си. Ла ли ће во схва та ње функ ци је и сми сла кри
ти ке и есе ји сти ке огле да се у трај ном оспо со бља ва њу чи та о ца да 
се са мо стал но по за ба ви од ре ђе ним де лом, од но сно са ње го вом 
це ли ном: „Функ ци ја кри ти ча ра” – ка же Ла лић – „је сте да кле да чи
та о ца до ве де до тек ста, до де ла, и пре пу сти га он да се би и ’бес крај
ној са мо ћи де ла’ – а да га је прет ход но, у гра ни ца ма сво јих мо гућ
но сти и у скла ду са сво јом ети ком, оспо со био за ду бљи, пу ни ји, 
са др жај ни ји кон такт са де лом”.7 Ме ђу тим, Ла ли ће во ба вље ње кри
ти ком и есе ји сти ком има још јед ну ка рак те ри сти ку, а то је по тре ба 
за са мо ра зу ме ва њем. За то су и нај ва жни ја Ла ли ће ва про ми шља ња 
у есе ји ма и кри ти ци ве за на за од нос пре ма тра ди ци ји и ба шти ни, 
Ви зан ти ји, „ели о тов ском син дро му”, пе сми као „по ве ре њу у свет” 
и је зи ку по е зи је, по ве за на са те жњом за са мо о бја шње њем и са мо ра
зу ме ва њем. Сто га ћу се у на став ку ра да бли же по за ба ви ти њи ма.

Од нос пре ма тра ди ци ји и ба шти ни  
и „ели о тов ски син дром”

Ла ли ћев од нос пре ма тра ди ци ји и ба шти ни ви дљив је, пре 
све га, из са мог осе ћа ња по тре бе да се пи ше о пе сни ци ма „срод ни
ци ма по пе ру”, јер: „Ка да се од ви ја у пре по зна ва њу по слич но сти, 
емо ци ја ко ја се из тог ра ђа но си, ако не не жност пре ма бли ском и 
пре по зна тљи вом, а оно бар спо кој ство уте хе. Та ко и мо дер ном 
чо ве ку, ко ји се опре де лио да пи ше из сво је уске исто риј ске по зи
ци је, у пу сто ши ко ју оста вља пра зно не бо, пре о ста је је ди но то: да 
до зи ва гла со ве истих ма лих би ћа ко ји су не ка да раз ми шља ли о 
го то во истим ства ри ма ко је са да ње га об у зи ма ју.”8

Пи са ти о тра ди ци ји у пе сни штву, не мо гу ће је а да се не по ме
не чу ве ни ен гле ски пе сник То мас Стернс Ели от, за ко га Ла лић у 
свом есе ју по све ће ном ње му ка же: „Он је све сно би рао тра ди ци ју, 
спа јао ње не ра зно род не еле мен те у лич ну син те зу, не кри ју ћи – 
не го, на про тив из но се ћи отво ре но – ути ца је ко ји су бит ни за фор
ми ра ње ње го ве соп стве не по е зи је”,9 на во де ћи да ље да Ели от тра
ди ци ју ни је до жи вља вао као „ме ха нич ко пре но ше ње или пре у зи
ма ње ис ку ства”,10 већ је то мно го ком плек сни ји си стем ко јим 
ста ро ути че на но во:

7 И. В. Ла лић, нав. де ло, 18.
8 Го ра на Ра и че вић, Есе ји Ми ло ша Цр њан ског, Из да вач ка књи жар ни ца 

Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад 2005, 21.
9 И. В. Ла лић, нав. де ло, 162.
10 Исто, 167.
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Она на пр вом ме сту об у хва та осе ћа ња исто ри је за ко је, без ма ло, 
мо же мо ре ћи да је нео п ход но сва ком оном ко би хтео да бу де пе сник 
и по сле сво је два де сет пе те го ди не; а то осе ћа ње исто ри је укљу чу је 
за па жа ње не са мо оно га што је про шло у про шло сти, већ и што је 
са да шње у про шло сти; осе ћа ње исто ри је при си ља ва чо ве ка да не 
пи ше про жет до ср жи са мо сво јом ге не ра ци јом, већ са осе ћа њем да 
чи та ва европ ска ли те ра ту ра по чев од Хо ме ра, и у окви ру ње чи та
ва ли те ра ту ра ње го ве соп стве не зе мље, исто вре ме но ег зи сти ра ју 
и исто вре ме но са чи ња ва ју је дан по ре дак. Та кво осе ћа ње исто ри је, 
што зна чи осе ћа ње за ван вре мен ско као и за вре мен ско, или за ван
вре мен ско и вре мен ско узе то за јед но, је сте оно што јед ног пи сца 
чи ни тра ди ци о нал ним.11

Пи шу ћи о по е зи ји Ми лу ти на Бо ји ћа, Ла лић ре ва ло ри зу је 
ње гов до при нос упра во на од но су пре ма тра ди ци ји: 

Мо гућ ност и по тре ба тач ни јег вред но ва ња ње го вог на по ра 
ја вља ју се тек у тре нут ку ка да Бо ји ће ви нај ду бљи и нај ин те ре сант
ни ји ак цен ти по чи њу да се, пре ко лу ка го ди на до ди ру ју са гла со ви ма 
чи ја је зре лост но ва и дру га чи ја, али ко ји мо гу да у њи ма осе те ону 
вр сту срод но сти ко ја под сти че ор ган ски раст тра ди ци је.12

„Ор ган ски раст тра ди ци је” у по е зи ји но вих мо дер ни ста осе
тио је Јо ван Хри стић, те ће Ла лић о овом пе сни ку на пи са ти:

Но ка ко је тра ди ци ја – за раз ли ку од ба шти не – увек и ствар 
лич ног из бо ра, пу те ви и ре зул та ти ова квог тра га ња раз ли ку ју се, 
од јед ног до дру гог кон крет ног, ин ди ви ду ал ног слу ча ја. Оно што 
им је за јед нич ко по ку шао је Хри стић, ми слим успе шно, да из ра зи 
у сле де ћој ре че ни ци: „По сао ства ра ња те дру ге тра ди ци је био је 
под јед на ко да ле ко од при кла ња ња па три јар хал ној тра ди ци ји, и од 
по на вља ња не чег што је дру где дав но би ло ре че но, а мо жда већ и 
за бо ра вље но.”13

Од нос пре ма тра ди ци ји и ба шти ни је део сло же ног пе снич ког 
си сте ма пе сни ка Ива на В. Ла ли ћа, сто га ће раз ма тра ње зна че ња 
ова два тер ми на има ти зна чај но ме сто у ње го вим ау то по е тич ким 
бе ле шка ма:

11 То мас Стернс Ели от, „Тра ди ци ја и ин ди ви ду ал ни та ле нат”, прев. Ми
ли ца Ми хај ло вић, Те о риј ска ми сао о књи жев но сти, прир. Пе тар Ми ло са вље вић, 
Све то ви, Но ви Сад 1991, 470.

12 И. В. Ла лић, нав. де ло, 59.
13 Исто, 127.
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Ба шти на је оно што сва ко на сле ђу је са мим тим што при па да 
јед ној кул ту ри, јед ном на ро ду, од но сно кул ту ри то га на ро да. Тра
ди ци ја је не што што се би ра, ин ди ви ду ал но. Пе сник, умет ник, 
би ра сво ју тра ди ци ју. Чо век не мо же да би ра сво је ро ди те ље, али 
пе сник мо же да би ра тра ди ци ју. Ни је све што је мо ја ба шти на исто
вре ме но и мо ја тра ди ци ја. Тра ди ци ја је, мо гли би смо да по ста ви мо 
ова кву де фи ни ци ју, ак тив ни део ба шти не. У том сми слу мо гао бих 
да ка жем да је мој пе снич ки бу квар, по че так мо је тра ди ци је – Ан то
ло ги ја но ви је срп ске ли ри ке Бог да на По по ви ћа. Књи га мог де ча штва, 
из ко је сам на у чио све су штин ски бит не ства ри као пе сник. Да бих 
мо жда ка сни је по стао све стан чи ње ни це да сам у тој ба шти ни из 
те ан то ло ги је, као сво ју тра ди ци ју, чи ни ми се, оче вид но, иза брао 
два пе сни ка – Во ји сла ва Или ћа и Јо ва на Ду чи ћа.14

Ва ри ра ју ћи та на не ни јан се зна че ња ових пој мо ва, Ла лић нам 
је по ка зао да се из на сле ђа мо же иза бра ти тра ди ци ја, са мо је бит но 
да је ба шти на бо га та и ја ка, а по ми ња ње упра во По по ви ће ве Ан то
ло ги је у овом кон тек сту ука зу је да то ни је ни ма ло слу чај но, већ да 
ту по сто је два раз ло га: пр ви је да је ба шти на бо га та и ја ка да би се 
из ње мо гло би ра ти оно што ће пе сник иза бра ти за сво ју тра ди ци ју, 
а дру ги је раз лог био упра во да се ука же по што ва ње тој ба шти ни 
и са мом Бог да ну По по ви ћу са ста вља чу ове „збир ке цве ћа но ви је 
срп ске ли ри ке”,15 а бу ду ћи да мо де ран пе сник из ње мо же да од ре
ди и сво ју тра ди ци ју, то је он да дво стру ка по хва ла. Ако ово ме при
до да мо још и то да мно ги са вре ме ни ци Бог да на По по ви ћа ни су баш 
бла го на кло но гле да ли ни на ње гов кри тич ки рад, ни ти на ње го ву 
Ан то ло ги ју, па ни на са му ње го ву лич ност, он да се тек уви ђа ју пра
ве раз ме ре од но са Ива на В. Ла ли ћа пре ма овом „пр вом кри ти ча ру 
ве ли ке епо хе мо дер ни зма”16, али и пре ма са мој тра ди ци ји.

Ла ли ће ви ау то по е тич ки ис ка зи бит но до при но се раз у ме ва њу 
од но са ко ји је га јио пре ма пе сни ци ма ко је је во лео. Та ко ће мо у 
ње го вим из ја ва ма ви ше пу та про чи та ти име на оних ко је је све сно 
иза брао за сво ју тра ди ци ју. Го во ре ћи о пр о вин ци јал но сти ду ха 
ко ји од би ја да се се ћа, ко ји не га ји по што ва ње пре ма на ци о нал ном, 
Ла лић ће ре ћи: „Про вин ци ја лан је дух ко ји од би ја да се се ћа, ко ји 
се од ри че сво јих ко ор ди на та за да них у је зи ку – у тра ди ци ји, исто
ри ји, суд би ни, ду хов ном про сто ру тог је зи ка. (Ко не по ву че по у ке 
из Ла зе Ко сти ћа или Во ји сла ва Или ћа, уза луд ће их тра жи ти код 

14 Исто, 286–287.
15 Бог дан По по вић, „Пред го вор”, Ан то ло ги ја но ви је срп ске ли ри ке, Са бра

на де ла Бог да на По по ви ћа, књ. 5, прир. Пре драг Па ла ве стра, За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства, Бе о град 2000, 1.

16 П. Па ла ве стра, „Бог дан По по вић у исто ри ји срп ске књи жев но сти”, исто, 
469.
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Ма лар меа или Рил кеа)”.17 Јер се осе ћа ње за по е зи ју, ко ја је нај на
ци о нал ни ја од свих умет но сти, не мо же раз ви ти без осе ћа ња пре ма 
соп стве ном је зи ку, а сва ки онај пе сник ко ји не при зна је свој је зик 
не мо же ни би ти до бар пе сник,18 за то што је осе ћа ње пре ма је зи ку 
и пре ма на ро ду ко ме при па да је дан од основ них пред у сло ва да се 
пе сник раз ви ја и ши ри ван свог је зи ка и свог на ро да: „Реч је о тлу 
где пе сник мо ра да има сво је ко ре ње – ако не же ли да се по ми ри 
са суд би ном биљ ке у сак си ји.”19 И упра во је у том од но су пре ма 
на ци о нал ном, тј. из по што ва ња на ци о нал ног, омо гу ће но при хва
та ње и раз у ме ва ње дру гог: „Да ни сам, као де чак” – ре ћи ће Ла лић 
– „стра сно чи тао Ан то ло ги ју Бог да на По по ви ћа, не бих за це ло 
мо гао ка сни је да пре пе ва вам Хел дер ли на”.20 А у при хва та њу и 
раз у ме ва њу на ци о нал ног отва ра ју се вра та у ин тер на ци о нал но: 

Ина че, улаз у свет ску по е зи ју на шли смо дав но, пре мно го 
ве ко ва. За бо ра ви ло се. На шао га је ка сни је, ре ци мо, и Ла за Ко стић. 
Да нас су вра та отво ре на. Про блем се ја вља са мо ка да нам ни је ја сно 
ка ко се та мо ула зи.21

У дру гом де лу есе ја о по е зи ји Јо ва на Хри сти ћа, Ла лић ће у 
ис пи ти ва њу ве за Хри сти ће ве есе ји сти ке и по е зи је упо тре би ти 
тер мин „ели о тов ски син дром”, ко ји се од но си на тра ди ци ју, али и 
на на чин ка ко та тра ди ци ја на ла зи кон крет ну при ме ну у по е зи ји, 
а она се огле да у „ци тат но сти”: 

Реч је о пе сни ко вој упо тре би и ела бо ра ци ји еле ме на та и фраг
ме на та пре у зе тих из лек ти ре; по ступ ку ви ше не го ле ги тим ном (уз 
прет по став ку да је при ме њен кре а тив но) у мо дер ној по е зи ји (а да 
се о пост мо дер ној, па би ло шта та реч зна чи, и не го во ри...). „Он 
пи ше као да сто ји пред ли цем це ле европ ске тра ди ци је и до зи ва 
ње не глав не фи гу ре” пи ше Ђор ђи је Ву ко вић.22

Че сто је ис ти ца но ка ко је Ла лић пе сник тра ди ци о на ли ста – 
„пе сник кул ту ре и ди ја ло га”23, а то зна чи да, ка ко је то јед ном 

17 И. В. Ла лић, нав. де ло, 268.
18 Том те мом ће се Ла лић по себ но по за ба ви ти пи шу ћи при каз књи ге Злат не 

бу бе Мо ни ја де Бу ли ја, оце нив ши да Мо ни де Бу ли у срп ској књи жев но сти ни је 
„је ди на жр тва не спо ра зу ма са по е зи јом, је зи ком и ре спек тив ним тра ди ци ја ма”, 
исто, 194.

19 Исто, 268.
20 Исто, 276.
21 Исто, 269.
22 Исто, 133.
23 Ви де ти: Алек сан дар Јо ва но вић, „Иван В. Ла лић или ви со ка ме ра 

пе снич ке умет но сти”, Вре ме, ва тре, вр то ви, Де ла Ива на В. Ла ли ћа, књ. I, прир. 
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на пи сао Да ни ло Киш, пи ше са сво јом кул ту ром, а што да ље зна
чи да у сво је де ло уно си де ла дру гих ау то ра, по зи ва ју ћи се на њих 
или во де ћи ди ја лог са њи ма, а Ла ли ћу се ни је до па дао из раз ин
тер тек сту ал ност тј. ци тат ност, ни ти је сма трао да је то основ на 
од ли ка ње го вог пе сни штва. Упо ре ђу ју ћи пе сму са тон ским за пи
сом, ко ји за др жа ва не што од аку сти ке про сто ра у ко ме је на стао, 
об ја снио је на ко ји на чин функ ци о ни ше тра ди ци ја (да из бег не мо 
тер мин ци тат ност) у ње го вом пе сни штву:

За ми сли те да је пе сма је дан осе тљив тон ски за пис; у ње му 
ће те ра за бра ти и пра те ће, ра зно род не зву ке и шу мо ве, нео дво ји ве 
од аку сти ке про сто ра где је за пис на стао. То је та ци тат ност, ако 
од ре ђе ну кул ту ру или тра ди ци ју схва ти мо као про стор сним ка 
тон ског за пи са. Е сад – Пин дар је мо гао да ци ти ра мит, а Хел дер
лин, на при мер, мо гао је да ци ти ра Пин да ра, Рил ке Хел дер ли на... 
на ста ви те овај низ ка ко вам дра го, или за поч ни те но ви. Хо ћу и да 
ка жем да се ме ња и про стор и аку сти ка, али се су шти на при ро де 
за пи са не ме ња. У том сми слу је и не мо гу ће уки ну ти тај не по сре
дан од нос пре ма све ту, што га спо ми ње те; не мо гу ће за то што су 
пе сме ис ку ства и што се об ли ку ју од ре чи.24

Ви зан ти ја 

У тра га њу за тра ди ци јом, Ла лић је сти гао и до Ви зан ти је, 
ме ре свог ба вље ња по е зи јом и кул ту ром: 

Ви зан ти ја ни је тек јед на те ма Ла ли ће вој по е зи ји; у њој се као у 
не кој вр сти жи же, пре ла ма ју све бит не сми са о не ли ни је, по чев од од
но са пре ма тра ди ци ји од пи та ња о мо гућ но сти ма и свр си пе ва ња. Још 
ви ше, од нос пе снич ког су бјек та пре ма Ви зан ти ји ни је са мо од нос 
пре ма на ве де ним те ма ма или са мој по е зи ји, не го ујед но и од нос пре
ма соп стве ном би ћу и нај ду бљим зах те ви ма ка кви се се би и у се би 
по ста вља ју. Ви зан ти ја је за Ла ли ћа ме ра ко ја се не мо же пре ви ђа ти.25

Пи шу ћи о Ми лу ти ну Бо ји ћу, Ла лић не мо же а да се не по зо
ве на Ви зан ти ју, ис ти чу ћи да је на Бо ји ће ву ве зу са Ви зан ти јом 

Алек сан дар Јо ва но вић, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1997, 
9–83; Алек сан дар Јо ва но вић, „По е зи ја и кул ту ра, три пе снич ке фа зе Ива на В. 
Ла ли ћа”, Књи жев на исто ри ја, бр. 40, Бе о град 2008, 545–559; Јо ван Де лић, Иван 
В. Ла лић и ње мач ка ли ри ка, Срп ска књи жев на за дру га – Ин сти тут за књи жев ност 
и умет ност – Фи ло зоф ски фа кул тет у Ис точ ном Са ра је ву, Бе о град – Ис точ но 
Са ра је во 2011, 13–34.

24 И. В. Ла лић, нав. де ло, 277.
25 А. Јо ва но вић, „Иван В. Ла лић или ви со ка ме ра пе снич ке умет но сти”, 26.
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ука зао Ста ни слав Ви на вер, као на не ку вр сту же ље за ус по ста
вља њем кон ти ну и те та, а че му су те жи ли мно ги срп ски пе сни ци, 
ме ђу њи ма нај ви ше, чи ни се, Ми ло рад Па вић и сам Иван В. Ла лић,26 
а за тим из но си соп стве ни став о то ме ка ко ви ди Ви зан ти ју у Бо
ји ће вом пе сни штву: „Та тра же на Ви зан ти ја за Бо ји ћа је за це ло 
би ла са мо је дан вид ду хов ног за ви ча ја ко ји је хтео да на пи па пр
сти ма сво је пе сме; ду хов ног за ви ча ја из ко јег ће ја сни је да са гле да 
обри се на слу ће не дра ме чо ве ка у ко смо су, да би је ту ма чио кроз 
кон крет но ис ку ство исто ри је”.27 Ви зан ти ја има за на ше пе сни ке 
зна чај ду хов не ко лев ке – до ду ше, у Бо ји ће вој по е зи ји она се огле
да пре све га у по се за њу за слав ном про шло шћу, док код Ла ли ћа 
Ви зан ти ја има уло гу по ре кла:

Ла лић се до след но кло ни оног, код Бо ји ћа ре ла тив но че стог, 
де ко ра тив ног по се за ња за бив шим злат ним сја јем ви зан тиј ских 
сли ка, ко је не укљу чу је њи хо ву ре ви та ли за ци ју под усло ви ма но вог 
вре ме на. Ви зан ти ја је за Ла ли ћа сим бол по ре кла, а не кул тур ноисто
риј ска илу стра ци ја; али то са дру ге стра не зна чи да ње ни об ли ци 
и да ље мо гу да жи ве у но вим из ме ње ним епо хал ним окол но сти ма.28

Ова кав став Са ше Ра дој чи ћа по твр ђу је и сам Ла лић, ко ји ка же:

По сто је на и ме две Ви зан ти је, ко је су за мо је пе снич ко ис ку
ство под јед на ко бит не. По сто ји она исто риј ска, ко ја је од не про це
њи вог зна ча ја за ду хов ну и ин те лек ту ал ну кул ту ру мо га на ро да. 
По сто ји и она мит ска („Сви ми има мо сво ју Ви зан ти ју, из ко је смо 
из ба че ни, ко јој при па да мо” ка же Чарлс Си мић); Ви зан ти ја је и 
јед на ме та фо ра за свест о по ре клу, свест о из ве сном на су шном кон
ти ну и те ту. По ку шао сам да у ни зу сво јих пе са ма те две Ви зан ти је 
ста вим у ди ја лог; тач ни је, да их сје ди ним у јед ном скри ве ном ди
ја ло гу из ме ђу исто риј ског и мит ског. Тај ди ја лог се од ви ја по сред
ством сли ка, по сред ством ме та фо ра. (А тре ба ли по себ но на гла си ти: 
све то из пе р спек ти ве ак ту ел ног тре нут ка, јед ног за да ног вре ме на 
и про сто ра.)29

26 „Ви зан ти ја ни је ве ли ки пре лом ни тре ну так исто ри је, већ сим бол за не
ма ре них ду хов них и ин те лек ту ал них спо на и кон ти ну и те та што су се гу би ли 
и ки да ли кроз исто ри ју, али с ко ји ма смо у бли ском срод ству и не рас ки ди вим 
кул тур ним и исто риј ским ве за ма” (Пре драг Па ла ве стра, По сле рат на срп ска 
књи жев ност 1945–1970, Бе о град 1972, 163).

27 И. В. Ла лић, нав. де ло, 69.
28 Са ша Ра дој чић, „Т. С. Ели от и срп ски нео сим бо ли зам”, Срп ски је зик, 

књи жев ност и кул ту ра у про це су евро ин те гра ци ја, ур. Ми лош Ко ва че вић и 
Дра ган Бо шко вић, Фи ло ло шкоумет нич ки фа кул тет, Кра гу је вац 2014, 186.

29 И. В. Ла лић, нав. де ло, 282.



„Кон крет но исто риј ско ис ку ство” и вре ме у ко ме пе сник жи ви 
и ства ра од пре суд ног су ути ца ја за схва та ње и при хва та ње не ког 
кон крет ног по е тич ког мо де ла. „У си сте му исто ри је као ди мен зи је 
про сторна родвре ме, људ ско ис ку ство у вре ме ну по ста је над ре
ђе но еле мен ту про сто ра; исто ри ја се са жи ма у сми сао јед ног кон
ти ну и те та у се ћа њу, јед ног пре по зна ва ња људ ске суд би не у ве ли ким 
ме ра ма вре ме на.”30 Што је вре ме оскуд ни је, то је по е зи ја бо ља, „а 
пе сник не мо же из ван свог вре ме на – ако је пе сник”.31

Је зик по е зи је и пе сма као „по ве ре ње у свет”

У есе ју „О по е зи ји Де си ми ра Бла го је ви ћа”, Иван В. Ла лић 
го во ри о по е зи ји сво је вр сног „по ве ре ња у је зик”:

У по е зи ји Де си ми ра Бла го је ви ћа об на вља се и по твр ђу је јед
на искон ска пе снич ка мо гућ ност – по ве ре ње у је зик; кре а ци ја не 
по мо ћу је зи ка, не го у је зи ку са мом, у јед ном го то во нео гра ни че ном 
по ве ре њу у сми сао и смер по кре та је зич ке ма се, под им пул сом ко ји 
зна чи по че так пе сме. (...) Не ма мо гућ но сти ко нач не син те зе у јед ном 
на по ру да се све до ку чи у са мом је зи ку; а ис каз ко ји се гра ди у 
та квом на по ру мо гао би се за о кру жи ти, на вр ху ни ти тек ка да се 
за о кру же и окон ча ју мо гућ но сти је зи ка.32

Осе ћа ње је зи ка као жи ве ма те ри је, по мо ћу ко јег се те жи исти
ни ти јем из ра жа ва њу се бе, Ла лић ће у ви ше на вра та по твр ди ти у 
сво јим ау то по е тич ким ис ка зи ма, али и сво јом по е зи јом, на рав но 
и ов де се по зи ва ју ћи на сво ју тра ди ци ју: „Мо ја оп се си ја је да што 
исти ни ти је из ра зим се бе, у свој пу но ћи им пул са ко ји зах те ва пе
сму. А ко ји ма хо ће да се уоб ли чи у глас, у ре чи.”33 „Имао сам сре ћу 
да сам од са мих по че та ка осе ћао од ре ђе ну од го вор ност (да не ка жем 
стра хо по што ва ње) пре ма је зи ку, као жи вој ма те ри ји. А та ма те ри ја 
се мо же јед на ко успе шно ор га ни зо ва ти и у тра ди ци о нал не фор ме 
и у оне на из глед (са мо на из глед) ма ње спу та не уну тра шњом ди сци
пли ном.”34 „Је зик мо је по е зи је об ли ко ван је, ду бин ски, на ис ку ству 
по е зи је Во ји сла ва Или ћа и Јо ва на Ду чи ћа...”35 То жи во пул си ра ње 
је зи ка, то бес крај но по ве ре ње у је зик, Ла лић је ду бо ко осе ћао и све
сно не го вао. Да ни је би ло та ко он си гур но не би мо гао да ис пе ва 

30 Исто, 72.
31 Исто, 257.
32 Исто, 92.
33 Исто, 266.
34 Исто, 279.
35 Исто, 276.
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сво ја нај зна чај ни ја де ла: ци клус О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 
збир ке: Пи смо и Че ти ри ка но на. Прин цип „стра сне ме ре” пре су
ђу ју ћи је, да се то огром но пул си ра ње је зи ка и по ве ре ње у је зик 
не отрг не кон тро ли.

На рав но, да ни је би ло по ве ре ња у свет, не би на ста ле ни ове 
ве ли ке збир ке срп ског пе сни штва. А „по ве ре ње у свет” ро ди ло је 
„по ве ре ње у пе сму”, а оба су ро ђе на из Ла ли ће вог све то на зо ра ко ји 
се у осно ви сво ди на то да све ту ка же „да”, а ре ћи све ту да, зна чи 
ре ћи и пе сми „да” упр кос свим не да ћа ма:

Ре ћи Бо гу и сви је ту – да у тре ну ци ма нај ве ћег бо ла и гу бит ка, 
и оста ти при то ме да у свим бе са ним но ћи ма, скло пи ти уго вор са 
Бо гом, а не са ђа во лом, са за мол бом за се дам го ди на у ко ји ма ће се 
пје смом су бли ми ра ти бол и тра ге ди ја, је сте хра брост ко ја зах ти
је ва ве ли ку пси хич ку и ду хов ну сна гу, по вје ре ње у ри јеч и у умјет
ност, у сми сао по сто ја ња и пи са ња, па и тра ге ди је.36

 Пи шу ћи о по е зи ји То до ра Ма ној ло ви ћа, Ла лић на гла ша ва 
да су: „У са вре ме ној по е зи ји, као са вре ме ном осе ћа њу све та, из ра
зи ти ак цен ти из вла че се мно го лак ше ка да се све ту ка же не; ка да 
се пе ва по бу на, не при ста ја ње, раз ло мље на ви зи ја, дис хар мо ни ја. 
Ма ној ло вић је, нај и скре ни је, од по чет ка кре нуо су прот ним пу
тем.”37 Од ба цу ју ћи ни хи ли стич ки ком фор ми зам, Ла лић је сво јој 
пе сми обез бе дио „про стор на де”.38 „Пе сма је истин ски пут” гла си 
је дан стих из Че ти ри ка но на, а пе сма је још и „по хва ла чу ду за
да ног нам све та”39 ко ји тре ба да во ли мо и он да ка да нам ни је на
ро чи то на кло њен, те та да про на ћи не што у ње му што ће нам би ти 
олак ша ње, а олак ша ње и по ве ре ње ра ђа ју се из љу ба ви. А љу бав 
је, ка ко пи ше у есе ју „О по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић”, „јед на од 
нај о снов ни јих, нај ду бљих, и у исти мах по тен ци јал но нај мно го
знач ни јих емо ци ја; љу бав је – ка ко то по твр ђу је ова по е зи ја – во
дич у свет, учи тељ ду ха”.40 Због то га, Ла лић ни је ни мо гао да пи ше 
о пе сни ци ма ко ји су има ли дру га чи је по гле де на свет, већ са мо о 
оним иза бра ним и рет ким „срод ни ци ма по пе ру”, али и по ми
шље њу, ста во ви ма, јер „јед но пе снич ко де ло ипак је нео де љи во 
од би о гра фи је сво га ау то ра; чак и он да ка да се би о гра фи ја и де ло 

36 Јо ван Де лић, „Ла ли ћев ди ја лог са са вре ме ном срп ском по е зи јом. Ка 
екс пли цит ној по е ти ци Ива на В. Ла ли ћа”, Пост сим бо ли стич ка по е ти ка Ива на 
В. Ла ли ћа, ур. Алек сан дар Јо ва но вић, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 
Бе о град 2007, 28.

37 И. В. Ла лић, нав. де ло, 198.
38 Исто, 271.
39 Исто, 281.
40 Исто, 81.
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ускла ђу ју са мо у не бит ном,41 ка ко ве ли у есе ју о Вол ту Вит ме ну. 
Сла вље ње све та, учи нас Ла лић, је сте сла вље ње Бо га, ње го вог 
твор ца, и сла вље ње пе сме, истин ског пу та и уте хе од „исто ри је 
као људ ске суд би не”.42 Пе сма та ко пре у зи ма функ ци ју мо ли тве, а 
„мо ли тва пред ста вља нај спи ри ту а ли зо ва ни ји об лик жр тве”.43 Ако 
је та ко, он да је Ла лић ус пео да на жр тве ник Бо гу и све ту при не се 
нај ве ћу жр тву.

Уме сто за кључ ка

У есе ју „Мо дер ни есеј”, Вир џи ни ја Вулф пи ше: „Есеј мо ра да 
нас за кри ли и да на ву че за ве су пре ко све та.”44 Ла лић то по сти же 
сво јим есе ји ма. На вла чи на нас, ње го ве чи та о це, за ве су од ре чи и 
во ди нас у про сто ре књи жев но сти ње го вих „срод ни ка по пе ру”. 
А Ла ли ћев „срод ник” Јо ван Хри стић свој есеј „Суд би на есе ја” 
за вр ша ва по е тич но: „Наш жи вот је тра же ње ло го са, и ло го са се 
мо ра мо др жа ти ако нам је ста ло да пре жи ви мо; из ван ње га по сто
је са мо ноћ и ха ос. На по чет ку на ше ци ви ли за ци је сто ји Со крат, 
и ми се – ако још мо же мо – мо ра мо оку пи ти на Го зби, нај ви шем 
об ре ду ре чи и ин те ли ген ци је”.45 

41 Исто, 145.
42 Исто, 63.
43 Исто, 136.
44 Вир џи ни ја Вулф, „Мо дер ни есеј”, Есе ји, прев. Ми ли ца Ми хај ло вић, 

Но лит, Бе о град 1956, 132.
45 Јо ван Хри стић, „Суд би на есе ја”, Об ли ци мо дер не књи жев но сти, Но лит, 

Бе о град 1968, 166.




