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Б Л О К :  К О М  П А  Р А  Т И В  Н О  П Р О  У  Ч А  В А  Њ Е  К Њ И  Ж Е В  Н О  С Т И

ВИОЛЕТАМИТРОВИЋ

СРПСКО-ГРЧКИПЕСНИЧКИДИЈАЛОЗИ:
ИВАНВ.ЛАЛИЋ,КОНСТАНТИНКАВАФИ,

ОДИСЕЈЕЛИТИ

САЖЕТАК:Урадусе,саинтертекстуалногстановишта,ис-
питујеодносстваралачкихпраксиИванаВ.Лалића,Константина
КавафијаиОдисејаЕлитија,ауторакојисусвојимпореклом(било
нанепосредан,билонапосреданначин)и,штојеважније,својим
духомприпадалимедитеранскомнаслеђу.Пажњасепритомусме-
равакасагледавањуцитатнихрелацијакојеЛалићевеиКавафијеве
песничкетворевинеостварујуспрампесничкевизијеАлександрије,
хеленистичкогсветаначелноиВизантије,каоиупогледуконцепта
историје,онакокакојеонупоетскимделимаобликован.Интер-
текстуалностЛалићевихиЕлитијевихпесамапакиспитујесеса
аспектаобликовањамотивамораиблискостипојединихствара-
лачкихпоступака.

КЉУЧНЕРЕЧИ:Византија,Александрија,хеленизам,исто-
рија,античкигрчкимит,море,Медитеран,интертекстуалност.

КонстатујућидајеВизантијаједнаодсталниходредница
Лалићевогпесништва,ЈованХристићутексту„ИванВ.Лалић”
(којијеуједноипредговориздањаИзабранихиновихпесама)на-
стојидапроникнеузначењскајезграовепесниковевољенеифре-
квентнетеме.Византија,запажаХристић,фигуриракаоспонаса
„традицијомсвихтрадиција”–саантичкомГрчком,чијисмоне-
одвојивидеопредстављали,теобезбеђујепотврдунашегприпад-
ништвамедитеранскомкултурномареалуињемуиманентним
вредностимакојесе,захваљујућиоваквомприродномнаставља-
њу,наспонтанначинмогуревитализовати.Византија,међутим,
нијеозначенасамокао„нашанајдубљаисторијскаперспектива,
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симболконтинуитета”1већона,ситуиранаудалекуисторију,но-
сиархетипскуауручијеконстантноприсуствозгушњавазначењ-
скестратумепесничкогсвета.УједноминтервјууИванВ.Лалић
јеисамобјасниосвојепоимањеВизантијеидвострукооблико-
вањењенепојавностиупесничкимтворевинама:

ПостојенаимедвеВизантије,којесузамојепесничкоискуство
подједнакобитне.Постојионаисторијска,којајеоднепроцењивог
значајазадуховнуиинтелектуалнукултурумоганарода.Постоји
ионамитска(„СвимиимамосвојуВизантијуизкојесмоизбачени,
којојприпадамо”кажеЧарлсСимић);Византијајејединаметафо-
разасвестопореклу,свестоизвесномнасушномконтинуитету.
ПокушаосамдаунизусвојихпесаматедвеВизантијеставиму
дијалог;тачније,даихсјединимуједномскривеномдијалогуизме-
ђуисторијскогимитског.Тајдијалогсеодвијапосредствомслика,
посредствомметафора.2

Лалићеваутопоетичкипасаж,Христићевотумачењесмиса-
онихпреливаВизантијекаопесниковогрелевантногтематског
упоришта,алиичитавнизпесамакојеактивирајупесничконапо-
реднооживљавањеисторијскеимитскеВизантије,сведочанство
судајенашписацувизантијскомцарствуналазиомерудуховне
завичајности,доказпрекопотребногпамћењасопственеисторије
икултуре(јерпровинцијаланјеонајдухкојиодбијадасесећа3)и
очувањасвестиоконтинуитету;налазиојеоносневањеоцелини,
сагласностиобала,непобитномпоседовањуместауједнојтради-
цијскојлинијиукојусеуклапамо,какоотомепеватворевина„Плач
летописца”,као„узвикуреченицу”,„каменуобликсвода”.4Пе-
сничкаделапосвећенаВизантијиотуда(аонасуистинскипут,
поручујеосмапесма„Првогканона”збиркеЧетириканона)пред-
стављајублиставаделаљубави,хипостазусиловитеитрајнества-
раочевенаклоностиВизантији,хеленскомнаслеђуимедитеран-
скојкултури.УправооваквасемантичкачвориштаВизантијекао
поетскетемепесникјеимаонаумукадајеистакао:„Кадакажем
Ресава,кадакажемВизантија,покушавамданештоопштеодре-
димпосебнимпојмовимакојисумиблиски.КадакажемДела

1 Наведенопрема:ИванВ.Лалић,прир.СоњаВеселиновић,Издавачки
центарМатицесрпске,НовиСад2015,228.

2 ИванВ.Лалић,Опоезији,ДелаИванаВ.Лалића,IV,прир.Александар
Јовановић,Заводзауџбенике,Београд1997,282.

3 Исто,268.
4 ИванВ.Лалић,ОделимаљубавиилиВизантија,ДелаИванаВ.Лалића,

II,прир.АлександарЈовановић,Заводзауџбенике,Београд1997,153.
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љубави,итодоведемувезусаВизантијом,јатражимизвестан
склад,меру,систем,могућносттачногисказа...”5

УнаведеномпредговоруХристићапострофираизузетноре-
левантанипроницљивувидупогледуистраживањамеђутекстов-
нихрелацијаЛалићевихпесничкихделаиКавафијевихпоетских
остварења,тепрведеоницестваралачкихпаралелизамакојима
овајрадпосвећујепажњу.Управоусегментукојемнаглашава
значајВизантијекаозалогааутентичностииконтинуитетанаше
културе,ауторпредговора,покушавајућидаустановиоткудаВи-
зантијаунашојдвадесетовековнојкњижевности,запажадраго-
ценуаналогијуизмеђуВизантијенашихпесникаиАлександрије
грчкогпесникадвадесетогвекаКавафија:„Оноштосуони(наши
песницииКавафи,прим.В.М.)видели–уВизантији,односно
Александријихеленистичкограздобља–јестедубокоисторијско
искуство,најобухватнијаинајцеловитијаперспективакојадаје
кохерентностисмисаозбивањимаоконас.”6Заједничкиименитељ
хеленизмаиВизантијскогцарства,поредњиховогкосмополитског
духаимешањастановништваразличитогпореклаунутарграница
држава,тичесеуправоантичкегрчкекултурекојусуобецивили-
зације,ихеленистичкаивизантијска,баштиниле.ОтудаКавафи
иЛалићбашуовимраздобљимазапажајупросторкојитрадициј-
скетоковекојимаониприпадајубогатизначењимачинећиих
интегралнимикомпактнимсадијахронијскогстановишта.Отуда
сеослањањенахеленскицивилизацијскикодпосредствомпе-
сничкогговораоАлександрији,односноВизантији,разумевакао
нарочитиобликлитерарнеевокацијецивилизацијскихисходишта
идентичногзначењскогрегистрауделусрпскогигрчкогпесника.

ПремдабибилоочекиваноудијалошкиодноссаЛалићевим
песмамапосвећенимВизантијиукључитисамоонаКавафијева
поетскаделакојатематизујууправоВизантију,анеипесмеалек-
сандријскогкруга(одинастијиСелеукидаиПтоломеја,владавини
паганскогРима,апотомивизатијскихцарева),овакавпоступакне
самодабиосиромашиоспектарреминисценцијаиконтактних
местаизмеђуделаовихпесниканегобизначиоиогрешењеомо-
делчитањаиразумевањапоезијекојијепонудиосамКавафи:

Мојепесмепредстављајумене,иакожелитедаихчитате,она-
кокакоихтребачитати,требадазнатесвеомени,атозначида
знатесвеомомживотууАлександрији,омојимаристократским
прецима,ославиипропадањумогградаиодругимстваримакоје

5 И.В.Лалић,Опоезији,269.
6 Цитиранопрема:ИванВ.Лалић,228.
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мезанимају,каоштосуизумрлединастијеВизантијеиСиријеи
насртајхришћанскогаскетизманаблиставопаганствохеленистич-
кихкраљевставаИстока.7

МотивславеипропадањаАлександрије,династијеСелеуки-
да,Птоломеја,римскихивизантијскихвладара,представљаједну
одосновнихтематскихокосницаКавафијевогпесништва.Такосеу
песми„НадгробнинатписАнтиоха,краљауКомагени”цитатна
релацијауспостављасаисторијскомфигуромизнаслова:лирски
субјекатказујеозахтевусестремртвогкомагенскогвладарада
Калистат,мудрацизЕфеса,њемуучастсаставинадгробнинатпис.
Уепитафусевеличајуособиневладара,ализнатновећупажњу
привлачефиналнистиховикојимасеустановљаваапотеозахелен-
ства,каоијошувекактуелнеиживењеговевредности:„Ајошје
биоиононајбоље:Хелен/Човечанствонемачаснијеособине;/
онеизнадтоганалазесеубогова.”8Кавафијевапесма„УЦркви”
прожетајеидентичномглорификујућоминтонацијомкојасеуовом
поетскомокружењутичепаквизантизма,те„великечастинашег
рода”9,ивизантијскихцркви,њиховихсвећњака,амвона,драже-
снихмиомириса,украсасвештеничкиходеждиисвечаногритма
литургијскихгласова.Знаменитапесма„Град”,премдапледира
заидејудапроменаегзистенцијалногпростораневодиипозитив-
нојунутрашњојпромени,односнодасепобеданадсамимсобом
можедогодитиубилокомкутусвета,истовременофигурираи
каопесмаопредодређеностиАлександријелирскомсубјекту,о
славиКавафијевогграда.Сванашавеличанственапрегнућа,хра-
бриуспониимоћ,каконаглашавалирскисубјекатКавафијеве
песме„Тројанци”,ипаксувећунапред(јер„назидинамапочело
севећсатужбалицом”10)осуђенанакраткорочностиишчезнуће:
„Малопостигнемо,мало/дођемосеби;опетпочињемо/дастиче-
мохраброст,пунинаде.//Алиувекнештоискрснеизауставинас.
/Ахилејсепојавиушанцуиспреднас/ипрестрашинасгромким
повицима.”11Дидактичношћуимпрегниранапесма„Мартовске
иде”,засновананацитатномодносуспрамчувеногисторијског
догађаја,управоактивиратемусудбинемоћника,његовогкраха
уследпревиђањаАртемидоровогупозорењанапутудоПомпејевог
театра.ПропадањечитавединастијеПтоломејаопеванојеупесми

7 Наведенопрема:ПитерБин,Тригенерацијегрчкихписаца,прев.Соња
Васиљевић,Карпос,Београд2006,13.

8 КонстантинКавафи,70песама,прев.ИванГађанскииКсенијаМарицки
Гађански,ИздавачкопредузећеРад,Београд2003,71.

9 Исто,32.
10 Исто,15.
11 Исто.
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„Цезарион”,укојојлирскисубјекат,читајућизбиркунатписао
Птоломејима,почињедамаштаофигуримладогалександријског
Цезариона,којегјеОктавијанАвгустубиојер,каконаводиПлутарх
(имајућинаумуњеговосведочанствоиКавафи),ниједоброда
постоји„превишеЦезара”.12Наисторијскуреференцусломавла-
давинеДеметријаIПолиоркетаињеговоповлачењесапрестола,
којејеупесничкојстварностипреналиковалоодласкуглумца
наконзавршенепредставеанеповлачењувладара,ослањасепе-
сма„КраљДеметрије”,докпоетскатворевина„МанојлоКомнин”
евоцираличноствизантијскогархонтаописујућињеговусмрт,
ипакблаженујерживотзавршава„одевенсмерносвојомвером”.13
УправоуКавафијевомделуистакнутоцитатноослањањенатеме
историјскихславнихуспонаивеликихсломоваперципирасезна-
чајноместотекстуалнихпреплитањасаЛалићевимкорпусомпе-
самаоВизантији.ЗаразликуодКавафија,међутим,којијепружао
приличнотранспарентнереминисценцијенаисторијскадешавања
иличности,теовутемутретираооплемењујућинекепесмесамо
похваломвеличинеизначајаантичкеГрчкеиВизантије,адруге
самоописимаопадањавладарскихсила,Лалићјепакпесмепосве-
ћенеВизантијилишавао,ускладусањемусвојственомкондензо-
ваномикомплексномфигуративношћу,алузијаиреминисценција
наконкретнедогађајеиличности,тејеуједнојпесминереткоспа-
јаоиговорославииописпадацарства.Такоупесми„Византија”
лирскисубјекатнесамодавизантијскоцарствоименујечуварем
античкогнаслеђа(„јошсибилатешкаодмраморнихбогова”14)него
јеназиваи„мртвимчудом”,„дивноммртвомсветлошћу”–алуди-
рајућинањенисторијскипадузрокован„усамљеноммудрошћу”
и„лепотомкојасенепрашта”,алиинадуховну,архетипскувитал-
ност.СличнадвострукапредставаВизантијеприсутнајеиупоетској
творевини„ВизантијаIII”:византијскоцарствоименујесе„црном
излатномудовицом”јерњенимужевиумиру,штоћеседеситии

12 Исто,43.
13 Исто,31.ПесничкефигуреКавафијевихпоетскихтворевиначестосу

приказанеукризним,одлучујућимтренуцимаживота,причемуселирскипо-
ступакодликујевисокимстепеномемпатијеиуживљавањауњиховаунутрашња
стања(сновипринца-таоцаДеметријаСотераоСиријиупесми„ОДеметрију
Сотеру(162–150.годинепреХриста)”,колебањеЈулијанаАпостатеизмеђупа-
ганстваихришћанстваутворевини„Јулијанпримистеријама”)илисугестив-
нимописивањемамбијента(немиркиповаулараријумукојичујусамртнубуку,
коракеЕринија,богињаосветеипроклетства,чимесенајављујеНероновсудњи
час–песма„Кораци”).Овакавметодпонирањаупсихолошкедубинеликова
описанихулирскимтворевинамаприсутанјеподједнакокодЛалићаупесмама
„ОдисејкодФеачана”,„Пилат”,„ШапатЈованаДамаскина”,„Смртсасоколом”,
„ГаврилоПринцип”,„Принципнабојишту”...

14 ИванВ.Лалић,Време,ватре,вртови,ДелаИванаВ.Лалића,I,прир.
АлександарЈовановић,Заводзауџбенике,Београд1997,139.
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њенојсавршености.Упесми„Византијапоновопосећена”лирски
субјекатуснувидиВизантију,њенусенкупретворенуузлатну
ружукојасе„вртиувирувремена”15ипостепенораспада.Ратна
превирањаштодеструктивноутичунавизантијскисјај–којибле-
ди,какостојиуједнојдругојпесми(„AcquaAlta”),услед„ракана
Лагуни”,односнозбогВенеције–лирскисубјекатдочараваодред-
ницама„брадатистратези”,„згужванекарте”,„мучнанаукарата”,
„оклопљеникоњаници”наглашавајућидасеовабитка,премда
изгубљена(оконачнојбициинеминовнојпропаститакођесведочи
песма„ВизантијаII”)ипакнастављакакобисемакарослабила
неизвесностисторијеитај„неспоразумлепотеибесмисла”.Песма
„Плачлетописца”,укојојјелирскисубјекатзапитаннадпрола-
зношћу,заборавомипотенцијалнимнеразумевањемразлогаи
напорапредакаодстранепотоњихгенерација,наидентичанначин
сублимира,сједнестране,свестопролазнојмоћиЦариградаи
историјикаонизуломоваипрекида,односно,сдругестране,по-
стојањенаде,снаопродуженомтрајањуипревазилажењу,лалићев-
скиречено,сметњинавезама.

Свестонеизвесности,варљивостиисторијекојајекаткадде-
терминисанапреслучајношћунегоинтенцијомилимоћипоједин-
цаспрамланцадогађаја,представљајујошједноместоукрштаја
семантичкихлинијаКавафијевогиЛалићевогдела.Песма„Алек-
сандријскикраљеви”грчкогпесникаостварујецитатнуспонуса
знаменитомисторијскомсценомпрвогпредстављањаКлеопатри-
недецеЦезариона,АлександраиПтоломејаујавности:лирски
субјекатистичеда,иакосуЦезарионунавојнојпарадинаменили
вишенегоњеговојбраћиименујућигакраљемкраљева,тосубиле
самоилузије,варљиваобећањабезтежине:„Тосубилеречикао
упозоришту.”16ОјаловимпокушајимадвасупарничкакраљаПто-
ломејадапроникнуутокисторијесведочиКавафијевапесма„По-
сланициизАлександрије”;иакосуспремилидаровезапророчи-
штеуДелфимажелећидасазнајукојићеодњихдвојицевладати,
предомишљајусеиопраштајуодзачуђенихсвештеника:„Незнају
онидасујучепосланицимастиглетешкевести./УРимуједато
пророштво:тамојеизвршенаподела.”17Увећпоменутојпесми
„Цезарион”измичесеослонацисторијскомпамћењу,будућида
сезасинаЈулијаЦезараиКлеопатрекаже:„Уисторијиједвада/
неколикоредакаимаотеби.”18Поверењеупреношењенаслеђана-
рушенојеиуЛалићевимпесмамаоВизантији:историјаналикује

15 Исто,211.
16 К.Кавафи,нав.дело,22.
17 Исто,39.
18 Исто,42.
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„метежутуђегсећања”,речимаштосе„тражеутамипрећутаног”19,
какосесазнајеизпесме„Deadministrandoimperio”;сведоциза-
бораваЦариграданеизвесночекајубудућноступесничкомделу
„ВизантијаVI”,докчежњузаконтинуитетомнагризасумњада
потомциможданећеразуметиранијисветидаћемождабезпрет-
ходника„бититачнијаравнотежа”(„ВизантијаVII”).20

ПремдајесагледавањепесничкогдијалогаКавафијаиЛалића
првенственобилооријентисанокаиспитивањупоетскихуобли-
чењаисторије,појединихраздобља,државаиградова(хеленизма,
Византије,Александрије),небибилоупутнопренебрегнутизна-
чајанцитатниодноссасветомгрчкогмита,тачније–интертексту-
алнуспонуштосеуспостављаизмеђуКавафијевепесме„Итака”
иЛалићеветворевине„Аргонаути”.Већнасловилирскихостваре-
њаапострофирајуреминисценцијенасветгрчкогмита–нафи-
гуруОдисеја,односнопедесетјунакакојисупредвођениЈасоном
кренулиуКолхидудабипронашлиЗлатноруно–каоиначитав
комплекснаутичкихмотива:море,бродове,пловидбу.Кавафиу
„Итаки”унеколиконавратаварирапесничкистихотомедапо-
вратничкопутовањетребадатраједугокакобисенаострвости-
глоупознимгодинамаживота,безтрункеразочарањауколико
намононебудедаровалоизвеснематеријалне,опипљивенаграде.
Лалићнасличанначинпеваомитскојдружини:дуготрајно,уне-
коликозалуднопловљењеморимазавршенојекрахомпосадера-
сутекаоогрлица,лишенедосезања„најлепшихобала”иЗлатног
руна,тогконкретног,материјалноопипљивогисхода.Уобепесме,
заправо,наглашенојепреимућствометафизичкихпристаништа
(искуствопустоловинеисазнањеуКавафијевомпевању,односно
–љубав,смрт,смисаоуЛалићевимстиховима),онихтајновитих,
универзалнихистинакојесеспознајусамимучешћемупловид-
бенојпустоловини,анезадобијањемкрајњегциљаиодредишта.
Ултимативноместосусретаовадвапесничкаделаостварујесе,
коначно,инаравнилирскепоенте:Кавафијевонаглашавањева-
жностидуготрајногпутовањакојеоплемењујемудрошћуииску-
ствомупотпуностијееквивалентнозакључнимстиховимаЛа-
лићевепесме:„Нијеважансвршетак,/Важнајесамопловидба.”21

ПремданарочитадозасумњекојуБојанЈовићисказујепово-
домХристићевеаналогијеизмеђуЛалићаиКавафија,тачније
њенеоснованостиуконтекстуњиховихпојединачнихпоетика,22

19 И.В.Лалић,ОделимаљубавиилиВизантија,156.
20 Исто,184.
21 И.В.Лалић,Време,ватре,вртови,195.
22 „ВизантијаивизантинизамкодК.Кавафија,В.Б.Јејтса,И.В.Лалића

иР.Силверберга”,ПостмодернистичкапоетикаИванаВ.Лалића,Институт
закњижевностиуметност,Београд2007,251.
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донеклеимаутемељење(песменеговореоистимдогађајимаи
личностимаиупогледујезичкихистилскихсвојставанисупосеб-
ноблиске–Лалићевјезикопажасекаовисокоестетизован,раз-
бокоренинеобичанусвојојфигуративности,метафоричности
особито,докјеКавафијевизразнаративнији,уреференцијалном
смислуконкретнији,обојениронијом),цитатниодносипаксе
реализујенасемантичкојравни,упогледусмисаонеукотвљеност
певањаоВизантији/Александријикаодубинскимпројекцијама
историјскогтрајањаидоказимаприпадањастарогрчкојтрадицији
иширемевропскомподручју.Потенцијалпесничкогдијалогаиз-
виреиизреминисценцијанавеличинуславеистрахотууруша-
вањаВизантије/Александрије(стимштојекодЛалићаосујећена
моћВизантијелогичкиутемељена,царствојенавршило(непознату)
меру,паједосегнутосавршенствоморалобитикажњено;кодКа-
вафијанестајањенесамоАлександриједобахеленизма,каоогром-
некултурнеснаге,негоирушењеримских,каснијеивизантијских
династијапредАрапима,процесјезаснованнавечнопонављаним
поступциманапредовањаиназадовањаинарочитојврстифатали-
змакојиизњихпроисходи).Заобојицу,ипак,историјасеуказује
каонеизвестаниварљивентитет,чимесеоснажујепотенцијалјош
једнемеђутекстовнекопче.ЛалићеваиКавафијеваделаљубавио
Византији/Александрији,каоињиховепесмекојетематизујудру-
геисторијскедогађаје,укрштајусе,најзад,укатегоријипамћења,
којајекодобаауторамаркиранадвострукошћу.Иакопеснички
субјекатЛалићевепесме„Deadministrandoimperio”исказујенаду
упамћењенадолазећихсловенскихнарода,онјеистовремено
поколебанмишљудаћепотомцинесамозаборавитипрошлост
негоибитинемоћнидапремостепразниневекова,разумејудру-
гачијасредиштаепохе;„Плавагробница”пакапострофираверу,
макарионакоусамљенумеђубеспосленимтуристима,умоћпре-
вазилажења„статикесметњи”.Кавафипак,премдасвестандаза-
боравсенчиходисторије,какосазнајемоизпесме„Цезарион”,кроз
констатацијуданебимогаоданапишероманилидрамскодело,23
алидабисасвимизвеснобиоустањуданапишеисторију,каои
већсамимписањемпоетскихделакојазалазеудалекеслојеве
прошлости,истовременоисказујеиверууисторијскопамћење.

*
ЛалићевапредилекцијакаМедитерануисвимњемуинхерент-

нимвредностима,штосеуједноопажакаопесничкакомпонента
23 Видети:КсенијаМарицкиГађански,Неутаживажеђсећања,Службе-

нигласник,Београд2008,117.
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присутнаоднајранијихпишчевихстваралачкихпрегнућа,моти-
висанајекакотрагањемзаконтинуитетомнашетрадицијскели-
није,усмереношћукаВизантијикаоспонисахеленским,медите-
ранскимареалом,томосновомцелокупнеевропскекултуре,тако
иЛалићевимпесничкимсензибилитетом,констелацијомњегових
поетичкихстремљења.Медитеранскисветчулног,конкретног,
опипљивогтакојезапесникаскладаизрелостипостаонесамо
мералепоте,већиплатформазастварањепрегнантнихпесничких
сликачулности,задосезањеонетачкеукојојсеизводивишапе-
сничкаперспектива–чулносеоплемењујеконтемплативнимзна-
чењимаидуховнимпарадигмамаитакоприближавасветуневи-
дљивог,нематеријалног,метафизичког.

Медитеранскаинспирација,певањеоприроди,мору,лету,
сунцу,начијимосновамајеформиранспецифичанпесничкикон-
цептсоларнеметафизикеилиметафизикесветлости,одликује
грчкогпесникаидобитникаНобеловенаградеОдисејаЕлитија.
Дубокоукотвљенеунатуралнидекориамбијентмедитеранског
сунца–једнеодкруцијалнихкатегоријаствараочевогдела–Ели-
тијевепесме,користећиуправоовакавхаптициподложан,спо-
љашњисветкаополазиште,богатесерефлексивношћу,поучним
поентамаиетичкимпостулатима,такодосежућифилозофске,
метафизичкеквалитете.Већовакавимнапореднимсагледавањем
стваралачкогпоступкасрпскогигрчкогпесниказапажасекон-
генијалитетњиховихпесничкихличности,каоиподударночворно
местоњиховихуметничкихпоступака.

Лалићевапесма„Великавратамора”перципирасекаотво-
ревинадвослојнеконстелацијеупогледуприказанихпесничких
слика:скупмотиваопажајногсвета–бродовиштосуотпловили,
птицекојесунапустилеобале,модро,звучноморе–запеснички
субјекатпредстављаповодзапрелазакнавишуравансазнајности,
песничкипозивдасеотпечаћенавратамораотвореузаједничком
подухватуидасезакорачисдругестраневизуелног,аудитивног,
тактилног,проникнеуметафизичкеистинескривенеумору,негде
иза„невидљивихврата/Безчувара,којанапипавамслепимпр-
стимапесме”.24ОвакавЛалићевпоетскисветевоцираЕлитијеву
песму„Овајдангубаветар”,успостављајућисањомцитатниоднос
пресвеганаравнипесничкогпоступка,оличеногуправоуот
кривању(анепрепознавању)онееквилибријумскетачкеукојојсе
супротностимиреисусрећу,укојојсветчулногпостајеподстицај
заонтолошкоигносеолошко.Елитијевапесмауцелостијепротка-
намедитеранскомокружењусвојственимфеноменимаспољашњег,

24 И.В.Лалић,Време,ватре,вртови,133.
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опипљивогсвета:ветарукрошњамадуња,бубицакојасисавино,
каменштогашкорпионносиузтело,дрвеће,цврчци,морскигрге-
чиисунђери,рибарииједра.Последњидистихпесме,међутим,
мотивеопажајногсветасуспендује,алилирскисубјекат,урефлек-
сивномсмислуњимаоснажен,закључује:„Један-два:никонам
нећерећинашусудбу/Један-два:судбинусунцарећићемоми
сами.”25Дасеуунутрашњимсветовиманассамихкријуодгово-
ринапитањаштонасмучеидајеотуданеопходно,удухуречи
исписанихнаулазууАполоновхрамуДелфима,спознатисамог
себе,утомејесадржанапоентаранијеутекступоменутеКава-
фијевепесме„Град”,алиијошједнеЕлитијевепоетскетвореви-
не,„Лаконски”.У„савршеномпореткукаменаиетра”26,даклеу
чулно-конкретномсвету,лирскисубјекат,мученболомзбогне-
чијесмрти,проналазидуховнуистину:„Накрају,тајкогасам
тражио,самја.”27

Лалићевапесма„Аријаднанаострву”,обилујућиподједнако
елементимаопажајногсвета,конституишесликуистинскогме-
дитеранскогамбијента:мореје„гломазноплавилоизрезуцкано
пеном”,помињусешаренешкољкице,ветар,белеобале,бродови,
морнари,осунчанииразголићеникамен,цврчци,рибе,делфини.
Цитатнавезасаантичкиммитомуспостављасесаонимсегментом
митскогобразцакојиприказујенапуштенуиљубавномпатњом
скрхануАријаднунаострвуНакс;усамљенаАријаднаморудо-
дељујесудбинскоодређење:„Судбино,итвојајеколевкабила
море.”28Лалићевапесма„АхасверуДубровнику”,заснованана
цитатнојфибулисапричомоЈеврејинулуталициињеговојосу-
ђеностинанесмиренотрајањедодругогХристовогдоласка,ре-
креирапејзаждубровачкелуке,певаонезабележеномборавку
лирскогсубјектауграду(јеронјеусавршиовештинунестајања),
дабисе,најзад,иовдеморедовелоувезусасудбином:„Море/Тај
школскиобликсудбине.”29Реминисценцијанасудбинскикарактер
мораостваренајеиуЕлитијевојпесми„Годишњица”,која,наво-
дећикаомотоСвинберновестиховеотомедаинајуморнијарека
проналазипутдомора,остваруједиректнуинтертекстуалнувезу
исатворевином„Прозерпининврт”енглескогпесника.Елитије-
вистиховиуовојпесмиврвеодсигналавидљивогсвета:море,
стење,сунце,галеби,шљунак,дрвеће,таласиибродови;ипак,оно

25 ОдисејЕлити,Песме,прев.КсенијаМарицкиГађански,ЕлиСкопетеа,
ИванГађански,Танеси,Београд2011,53.

26 Исто,72.
27 Исто.
28 И.В.Лалић,Време,ватре,вртови,250.
29 И.В.Лалић,ОделимаљубавиилиВизантија,140.
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штоокружујелирскисубјекатнаводигадаспознаитокомпесме
неколикопутапонови–„Довеосамсвојживотдовде”30–апостро-
фирајућитимемисаооморуиМедитеранукаосудбини.Иако,
сасвимудухуСвинберновихстихова,песничкисубјекатизражава
егзистенцијалнизамор–животмуделујекао„Белирачунцрни
збир”31–онуспеваупркоссвему,лалићевскимјезикомречено,да
светукаже„да”идосегнеметафизичкесуштине:„–Кадапрођу
бродовиразбијајућижестоко/Новупрепрекуикадјепобеде/И
кадасасвимсвојимделфинимазаблистанада/Сунчанидобитак
уљудскомсрцу–”.32

Упретходномпасусуистакнутаречупркос,потомнаведени
Лалићевпрограмскистав,алииЕлитијевоверовањедапоезија
нијеизразниапсолутнесреће,ниапсолутнетуге,већдасеуње-
номготоводосветостиузвишеномпросторусупротностинеутра-
лишу–овимсемислимаобјашњавајунапореднапостојањасупрот-
нихелемената(видљиво/невидљиво,алииоптимизам/меланхолија,
какосазнајемоизЕлитијевепесме„Годишњица”)упесничкимде-
лимаЛалићаиЕлитија.Грчкипесникјеупогледуовепроблема-
тикебиозагледануХераклитовоучењепокојемништанасвету
нијестатично,пасупротности,којеимајутенденцијуданекада
будуускладу,анекадаунескладу,уствариназачуданначинтеже
даседодирну,стопеисвогантагонизмаодрекну.ТакоуЕлитије-
вомпоетскомостварењу„Малозеленоморе”лирскисубјекатне
самодаизражаваизразитуприсност,интиман,скорољубавнички
односпремаморукрозжељу„дастобомспавамневенчано”,него
ижудидауњеговомзагрљајунађе„разбијенокамењеХеракли-
товеодломке”.33ВажностмислифилозофаизЕфесазаЕлитијеву
стваралачкупраксуињеговпомену„Маломзеленоммору”неиз-
бежноевоцирајуЛалићевупесму„ХераклитМрачни”,која,уколи-
косеимаувидудаотварапитањеусклађивањаопречности,може
поседоватипрограмскикарактер.Већпрвистих–„Самеромпла-
неисамеромтрне”34–исказујеуравнотежујућиспојопозитних
принципа,докстиховиоватрикаоместупостањалирскогсубјек-
такојије„именомсвојимобележен”35сугеришусимболизамватре
каовечнеборбесупротности;појаммереотудауЛалићевојпесми
прерастаузадатак.Просторукојемсевечнасменаантиподасти-
шавауумирујућој,балансиранојсинтези,тојстраснојмериукојој

30 О.Елити,нав.дело,29.
31 Исто.
32 Исто,30.
33 Исто,74.
34 И.В.Лалић,ОделимаљубавиилиВизантија,172.
35 Исто.
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сеобзнањујуметафизичкеистине,наравно,припадапесништву.
ОтудаЕлитисматра:„Верујемдапоезија,каддостигнеодређени
ниво,нијениоптимистичканипесимистичка.Тојепретреће
стањедухагдесупротностипрестајудапостоје.Изнадодређеног
нивоаузвишеностинемасупротности.”36

Елитијевомпесмом„Малозеленоморе”активирасејошјед-
нопотенцијалноместопреплитајасаЛалићевимпевањемомору,
којесетичеповезивањаморскогамбијентасахришћанскимзна-
чењскимслојевима–поступаккојисвојудубокуукорењеност
налазииубиблијскомтексту.Лирскисубјекатпесничкетвореви-
негрчкогаутораогромнуљубавпремамору37изражавамолбом
маленомтринаестогодишњемморудауђекрозпрозоруСмирну
ипрепише„одблескесатаванице/ОдГосподипомилујиСлава
тебје.”38Упесми„Испијајућисунцекоринтско”Елитичестоупо-
требљаваметафорекојеунапореданодноссмештајухришћанске
појмовесаелементимаМедитерана(заветнариба,псаламмора).
УЛалићевомстваралаштвуовакавпесничкичиннарочитосеза-
пажаузбирциЧетириканона,укојојсеморе,сасвимудухуста-
розаветнихсписа,озверило,тутњиидоносистрах,алиимилост.
НасличанначинЛалићсведочиупесми„Море”:онојепразвер
којахраниметафоре,носилацамбивалентногзначења,спасаи
смрти,лепотеистраве:„Моресепотиусвојојлепоти/Којојје
самоужассаобразан.”39Лалићевапесничкатворевина„AveMaris
Stella”употпуностипочиванадвострукојсемантичкојподлози:
лирскисубјекатпоздрављазвездумораштосјајинанебу,истовре-
меноалудирајућинапојамStellaMaris,којиозначавазаштитницу
путникаоличенунајчешћеуфигуриБогородице.Отудалирски
субјекатзвездумораименујеи„уљаницомбожјом”којаозарује
душуипружамилост.

*

Истраживањепесничкогдијалогатројицелитерарнихкори-
феја–И.В.Лалића,К.КавафијаиО.Елитија(дијалогакојипо
богатствуидиверзитетумогућихсемантичкихтоковаовимрадом
свакаконијеисцрпљен),тежилојенајпреданагласиимпрегни-

36 Наведенопрема:К.МарицкиГађански,Неутаживажеђсећања,175.
37 ЕлитијевеиЛалићевепесменесамодасведочеољубавипремамору

негосечестоимотивљубавипремажениуњимадоводиувезусаморским
пејзажем.ТакавјеслучајуЕлитијевојпесми„Добаплавогсећања”,односно,у
Лалићевојтворевини„***(Мождаситадарекла)”.

38 О.Елити,нав.дело,74.
39 ИванВ.Лалић,Страснамера,ДелаИванаВ.Лалића,III,прир.Алек-

сандарЈовановић,Заводзауџбенике,Београд1997,174.



65

раностовестваралачкетријадеухеленскиимедитеранскициви-
лизацијскикодкојемКавафииЕлитиприпадајунепосредно,ро-
ђењем,аЛалићтрадицијскомлинијомкојаподразумеваВизан-
тијукаобаштиникастарогрчкекултуре,отудаинашувезуса
грчкимнаслеђем,томосновомцелокупногевропскогсвета.Напо-
редносагледавањеКавафијевихпесамаоАлександрији,судбини
хеленизмауопште,иЛалићевихпесничкихделапосвећенихВи-
зантијипоказалоједаобааутораовасвојавољенаместаразуме-
вајукаонајдубљеперспективеисторијскогтрајања,доксецитатне
спонемеђуњиховимделимаостварујунамотивскомисемантич-
комплану(славаипадАлександрије,хеленизма/Византије,неиз-
весностисторијеиисторијскогпамћења,метафизичкоразумевање
мотивапловидбе).РеминисценцијенамореиМедитеранприсут-
неупесништвуЕлитијаиЛалићапак,интертекстуалнерелације
упогледузначењаовогмотива,каоимеђусобнопризивањењи-
ховихстваралачкихпоступакаблискихХераклитовомучењуо
уравнотежујућемспајањусупротностикључнесудодирнетачке
стваралачкогдијалогаизмеђуовихписацакоји,напослетку,баш
каоиКавафи,прегнантношћу,лепотомизначајемсвогаделаи
данасстојеу„просторимаодмеренемилости”.40
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40 Исто,15.


