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ВИ О ЛЕ ТА МИ ТРО ВИЋ

ИН ТЕР ТЕК СТУ АЛ НИ АСПЕКТИ ПЕ СНИЧ КЕ  
ЗБИРКЕ „ВРЕ МЕ, ВА ТРЕ, ВР ТО ВИ”  

ИВА НА В. ЛА ЛИ ЋА

СА ЖЕ ТАК: Пе снич ка збир ка Вре ме, ва тре, вр то ви Ива на В. 
Ла ли ћа на ста ла је као ре зул тат пе сни ко вог по нов ног, кри тич ког, 
те мељ ног и од го вор ног чи та ња прет ход них пет мла да лач ких књи га 
по е зи је ко је су, та ко те мат ски чвр шће уве за не, пре струк ту ри ра не 
и обо га ће не но вим пе сма ма, пре ра сле у је дин стве ну пе снич ку књи гу. 
Овај рад са ста но ви шта ин тер тек сту ал но сти ис тра жу је ре ла ци је 
ко је пе сме оства ру ју спрам све та ста ро грч ког ми та, ши ро ког ди
ја па зо на исто риј ских и кул ту ро ло шких од ред ни ца, као и од ре ђе них 
књи жев них, пре све га пе снич ких оства ре ња европ ског ли те рар ног 
кру га.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по е зи ја, ин тер тек сту ал ност, ин тер пре та ци ја, 
ан тич ки грч ки мит, срп ска исто ри ја и кул ту ра, Ви зан ти ја, европ ска 
књи жев ност.

Те ма ти зу ју ћи ева зив ну при ро ду пе сме ко ја, на кон ко нач ног 
уоб ли че ња, сло бод на и ау то ном на, на пу шта свог ау то ра за ми шље
ног још је ди но над пи та њем „ка ко да уло вим тај глас што ис пли
ва ва из ме не / као пти ца из не ба, и оту ђи се са свим, / до во љан се би 
и све стан свог по сто ја ња”,1 пе снич ка тво ре ви на „Глас ко ји пе ва у 
вр то ви ма”, ко јом за по чи ње дру ги део по ет ске збир ке Вре ме, ва тре, 
вр то ви Ива на В. Ла ли ћа, им прег ни ра на је из ра зи том ау то ре фе рен
ци јал ном цр том. Мо тив „уза луд ног ло ва” на по ме ну ти глас, што 
пре о бра жен у пти цу на пу шта свој „за ви чај од кр ви и ме ког не по
зна ва ња” на се ља ва ју ћи про сто ре вр то ва, се ман тич ки се обо га ћу је 

1 Иван В. Ла лић, Вре ме, ва тре, вр то ви, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1961, 29.
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у дру гој стро фи мо ти вом за бри ну то сти лир ског су бјек та чи ње ни
цом да ни свет жи вих ни свет мр твих ни је ка дар да про ник не у 
траг том јед ном фор ми ра ном, а по том сло бо ди пре пу ште ном гла
су. У фи нал ним сти хо ви ма пе сме као је ди ни ен ти те ти ко ји би би ли 
у ста њу да сти ша ју бри жну за пи та ност лир ског су бјек та фи гу ри ра ју 
„јед но ста бло на ве тру, / Јед на ули ца, и ма ло зре ло сти тра ја ња...” 
(курз. В. М.).2 Упра во кур зи вом на гла ше на син таг ма пред ста вља 
је дан од нај зна чај ни јих про грам ских, ка ко по е тич ких, та ко и кри
тич коесе ји стич ких им пе ра ти ва у ства ра ла штву Ива на В. Ла ли ћа. 
О ли те рар ном са зре ва њу и ди сци пли ни као пре ко по треб ном чи
ни о цу у про це су ра ста пе снич ке лич но сти и ње не де лат но сти Ла
лић је пи сао у огле ду о по е зи ји Ве ли ми ра Жи во ји но ви ћа Mas su ke 
апо стро фи ра ју ћи да је ка сно об ја вљи ва ње Жи во ји но ви ће ве по е зи
је по сле ди ца „из у зет но кри тич ког и ди сци пли но ва ног ра ста јед ног 
та лен та, све сног соп стве них огра ни че ња; та лен та ко ји је, удру жен 
са не ма лом кул ту ром, ус пео да се из ра зи кроз трај не и зна чај не 
по ет ске ре зул та те упра во за то јер је та ко опре зно ослу шки вао соп
стве ни глас, ме рио му оп сег и до мет, тра жио за ње га нај по де сни
је то на ли те те”.3 У есе ју ин ди ка тив ног на сло ва „Та ле нат и зре лост”, 
Ла лић на иден ти чан на чин, ис ти чу ћи као вр хун ску вред ност до
се за ње пот пу ног оп се га пе снич ког да ра по сред ством кри тич ких, 
ди сци пли но ва них, до не кле кон тро ли са них ства ра лач ких прег ну ћа, 
бе ле жи ми сли о збир ци Шле мо ви Љу бо ми ра Си мо ви ћа, у ко јој је 
пе сник ус пео да оства ри „кон тро лу из ра за”, „рав но те жу, ону стра
сну ме ру што је да на пе сни ци ма са оне стра не ин спи ра ци је, ти ра
ни је та лен та”.4 Ла лић је и сам, не за ви сно од ре до ва у ко ји ма про ми
шља о де ли ма дру гих пи са ца, екс пли цит но де фи ни сао ства ра лач ку 
зре лост као „из о штра ва ње фо ку са” и „спо соб ност кон цен тра ци је 
на оно што је у пе снич ком ис ка зу нај ва жни је, и као ко му ни ка ци ја 
нај ви тал ни је; спо соб ност ели ми на ци је су ви шног”.5 О ова квом кон
цен три са ном ра ду ума у ци љу до се за ња тач но сти и есен ци јал но
сти пе снич ког из ра за, као и о кри тич ком и акри бич ном трет ма ну 
соп стве ног та лен та, нај бо ље све до чан ство је упра во Ла ли ће ва збир
ка Вре ме, ва тре, вр то ви, ње на ге не за за сно ва на на сво је вр сном 
пе сни ко вом ре ви ди ра њу прет ход них пет мла да лач ких збир ки, на 
њи хо вом по нов ном стро гом, пре ци зном и од го вор ном чи та њу и 
струк ту ри са њу. 

У фор мал ном по гле ду са чи ње на од де вет це ли на, кон фи гу ра
ци ја ове пе снич ке збир ке у са др жај ном сми слу те ме љи се ка ко на 

2 Исто, 30.
3 Иван В. Ла лић, О по е зи ји, Де ла Ива на В. Ла ли ћа, књ. IV, ред. и прир. 

Алек сан дар Јо ва но вић, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 1997, 82.
4 Исто, 223.
5 Исто, 267. 
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Ла ли ће вим по вла шће ним сми са о ним чи ни о ци ма (те ма вре ме на, 
убр за ња, екви ли бри ју ма и ме ре, љу ба ви, смр ти, мо ра и Ме ди те ра
на, ну жно сти од у пи ра ња ко ро зив ном деј ству за бо ра ва соп стве не 
исто ри је, од но са ви дљи вог и не ви дљи вог, чул ног и ра зум ског, амал
га ми са ње би о граф ских, сва ко днев них де та ља са ме та фо рич ким, 
ме та фи зич ким ис ка зи ма), та ко и на ус по ста вља њу екс пли цит ног 
или им пли цит ног ди ја ло шког од но са6 са ра зно вр сним ми то ло шким, 
кул тур но и сто риј ским и ли те рар ним ре фе рен ца ма. 

Ме ђу број ним, у ве ћој или ма њој ме ри слич ним од ре ђе њи ма 
ми та – при че о оно ме што су бо го ви или бо жан ска би ћа учи ни ли 
in il lo tem po re, на по чет ку вре ме на, при че чи ја је уло га да фик си ра 
узор не мо де ле свих об ре да и зна чај них људ ских ак тив но сти7, схва
та ња ми та као пот пу но ано ним ног из ра за за јед нич ких, оп штих 
ре ал но сти чи је је нај ду бље обе леж је „ње го ва моћ да на ма овла да, 
углав ном без на шег зна ња”8 – у кон тек сту са гле да ва ња Ла ли ће вог 
раз у ме ва ња ми та и на чи на на ко ји су еле мен ти мит ског све та ма
ни фе сто ва ни у збир ци Вре ме, ва тре, вр то ви, као из ра зи то под сти
цај на по ка зу је се по зна та ми сао о ми ту ко ји, пред ста вља ју ћи ри зни
цу сим бо лич ких и ме та фо рич ких зна чењ ских ни воа, функ ци о ни ше 
као па ра диг ма сва ке по е зи је.9 Да је мит је дан од нај бо љих на чи на 
уни вер за ли за ци је умет нич ке од но сно књи жев не те ма ти ке, те да у 
ње му ар хе тип ска и ства ра лач ка има ги на ци ја ко ре спон ди ра ју, при
ме тио је и Ра до мир Ива но вић.10 Став да су мит, је зик и умет ност 
у сво јим по че ци ма пред ста вља ли не рас ки ди во је дин ство ко је се 
по том сук це сив но раз ло жи ло у три ја ду са мо стал них ду хов них 
ства ра лач ких об ли ка из нео је Ернст Ка си рер на по ми њу ћи: 

...ако се на тај на чин је зик и умет ност одва ја ју од за јед нич ке 
род не гру де ми та, њи хо во је дин ство се ус по ста вља на но вом ступ њу... 
По сто ји област ду ха где реч не са мо што за др жа ва сво ју пр во бит ну 
ства ра лач ку сна гу, већ је и не пре ста но об на вља... Та ре ге не ра ци ја 

6 Екс пли цит на ци тат ност, ка ко бе ле жи Ду брав ка Ора ић То лић, под ра зу
ме ва по сто ја ње екс пли цит ног ин тек ста, тј. ци та та, док се им пли цит не ци тат не 
ре ла ци је осла ња ју на алу зи ју, сти ли за ци ју, па ро ди ју и ре ми ни сцен ци је. Ви де ти: 
Ду брав ка Ора ић То лић, Те о ри ја ци тат но сти, Гра фич ки за вод Хр ват ске, За греб 
1990, 14. 

7 Мир ча Ели ја де, Све то и про фа но, Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, Но ви 
Сад 1986, 103.

8 Де ни де Ру жмон, Љу бав и За пад, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2011, 16.
9 Ви де ти: Је ле а зар Ме ле тин ски, По е ти ка ми та, Но лит, Бе о град 1983; 

Фри дриг Вил хелм Јо зеф Ше линг, Увод у фи ло зо фи ју ми то ло ги је, Из да вач ка 
књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Но ви Сад 2010. 

10 Ра до мир Ива но вић, „О од но су ми та и књи жев но сти”, Збор ник на тру-
до ви од V на уч на ди ску си ја, се па рат, Уни вер зи тет Ки рил и Ме то диј, Ско пје 1979, 
106–107.
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се вр ши та ко што реч по ста је умет нич ки из раз... Од свих вр ста и 
об ли ка по е зи је ли ри ка нај ја сни је одр жа ва тај раз вој; не са мо што 
су ње ни ко ре ни у из ве сним ма гиј скомит ским мо ти ви ма, већ она 
од ра жа ва ве зе с ми том и у сво јим нај ви шим и нај чи сти јим про из
во ди ма.11 

Упра во ова кву мит ску ожи во тво ре ност по ет ске ре чи (тој мит
ској хи по ста зи ујед но под ле же и сва ки дру ги вид умет нич ког 
пред ста вља ња) Ла лић је имао на уму ка да је, го во ре ћи о од но су 
са вре ме ног пе сни штва пре ма ми ту, сту пио у пре де ле об ја шња ва ња 
при ро де са ме по е зи је. Пе сник је том при ли ком ис та као, с јед не 
стра не, да са вре ме на по е зи ја на нов на чин оба сја ва по зна те мит ске 
обра сце, она „ра за ра, од но сно ви то пе ри тра ди ци о нал не ми то ве, 
да их за тим ре кре и ра у ду ху и об ли ку што га из и ску је пе сни ков 
из раз”12, док с дру ге стра не и сам пе сник ства ра ми то ве, „из во ди их 
из си ту а ци је тра же ног ис ка за, из тен зи је ко ја ра ђа пе сму”.13 Тврд ња 
да је по е зи ја „де лом сво је нај ду бље при ро де ми то твор на”14 опа жа 
се оту да као ло гич ки уте ме ље на и при род но из ве де на Ла ли ће ва 
за кључ на ми сао.

Пр вом кор пу су ин тер тек сту ал них ре ла ци ја у окви ру збир ке 
Вре ме, ва тре, вр то ви, том пр вом по ре ду Ла ли ће вом, фи гу ра тив но 
ре че но, вр ту ме ђу тек стов но сти, при па да низ алу зи ја и/или ди рект
них ево ци ра ња ју на ка, де ша ва ња и то по граф ских та ча ка што по ти чу 
упра во из све та ан тич ког грч ког ми та. Пе сни ко ва нај фре квент ни ја 
ци тат на спо на са по ме ну тим све том огле да се у при зи ва њу мит ске 
при че о Ор фе ју и Еу ри ди ки, чи ји се кон сти ту тив ни еле мен ти у 
не ким пе сма ма опа жа ју као суп тил не алу зи је, сим бо ли пе снич ке 
ве шти не или под сти ца ји за кон сти ту и са ње но вих по ет ских сли ка. 
Та ко у пе снич кој тво ре ви ни „Екви но циј” лир ски су бје кат оли чен 
у фи гу ри пе сни ка, све до че ћи о зах те ви ма пе снич ке во ка ци је, о 
пе снич ком ис ку ству ис ка за ном кроз ме та фо ру ве тра ко је се не пре
кид но по на вља у раз ли чи тим об ли ци ма („ве тар што се не по на
вља, а исти је”) ди рект но ево ци ра лик нај слав ни јег мит ског пе ва ча 
Ор фе ја.15 У пе сми „Лу ка” сли ке мо ра, га ле бо ва и при спе лих бро
до ва бо га те се при зо ром шет ње лир ског су бјек та дуж лу ко бра на, 
ње го вим кон тем пла ци ја ма о пло вид би као не са мо фи зич ком не го 

11 Ернст Ка си рер, Је зик и мит, Три би на мла дих, Но ви Сад 1972, 86–87.
12 И. В. Ла лић, О по е зи ји, 273.
13 Исто.
14 Исто.
15 По ред то га, ци тат на ве за са ста ро грч ким мит ским све том ус по ста вља 

се на још јед ној рав ни: лир ски су бје кат пе сме „Екви но циј” при бе га ва ослу шки
ва њу соп стве ног уну тра шњег пе снич ког би ћа, што се по ре ди са Нар ци со вим 
огле да њем у во ди.
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и ду хов ном фе но ме ну и, нај зад, по зи вом: „По ђи мо, јер оме та нас 
ве че, / А у та ми се не во лим освр та ти.”16 Мо тив освр та ња, ин хе рен
тан ми ту о Ор фе ју, за па жа се и у пе сми „Ле то”, у ко јој се овом 
го ди шњем до бу при пи су је не са мо (ме та)фи зич ка тро мост не го и 
опа сност: „отров но ле то” до но си „ле по ту па кла”, „опа сне ва тре 
по дне ва”17, бу ду ћи да у том вре ме ну, ко је озна ча ва по ло ви ну да на 
(баш као што ле то, то „за у ста вље но про ле ће и ус кра ће на је сен”, 
тра је сре ди ном го ди не), иш че за ва ју сен ке. Оту да за по вед но ин то
ни ра ним ре фре ном пе сме „не освр ћи те се” лир ски су бје кат су ге
рише ну жност од у ста ја ња од ор феј ског освр та, ко ји би до вео до 
спо зна је да сен ке ко је нас пра те, као што је Еу ри ди ка сле ди ла 
Ор фе ја, не по сто је, да су сре ди на и из јед на ча ва ње, пој мо ви што у 
пе сми ди рект но асо ци ра ју на под не и ле то, ту „олов ну ва гу го ди не”, 
са мо зао сан и „лаж о рав но те жи ко ја уби ја”.18 По је ди ни сти хо ви 
по е ме „Ме ли са” под јед на ко пру жа ју ре ми ни сцен ци је на чу ве ни 
мит ски осврт, па та ко део по е ме под име ном „Пи та ња” под ра зу
ме ва не са мо за пи та ност лир ског су бјек та по во дом аго на из ме ђу 
же ље за окре том и гор ког са зна ња и ка зне ко ји том по гле ду уна зад 
сле де („Ка ко да се освр нем, а од сја ја не осле пим?”19) не го и ла мент 

16 И. В. Ла лић, Вре ме, ва тре, вр то ви, 19.
17 Исто, 44.
18 Мо тив сен ке, по дне ва и ње го вог зна че ња по ло ви не, сре ди не, при су тан 

је под јед на ко, у ви ду ау то ци та та, у Ла ли ће вој пе сми „Сте ри ји но под не” из по
то ње збир ке Стра сна ме ра. Ма гиј ска сна га бро ја пе де сет (пе де сет Ар го на у та 
и исто то ли ко При ја мо вих си но ва, чи ји по мен на по чет ку пе сме упу ћу је на 
Сте ри ји ну еру ди ци ју и кла си ци стич ку про ве ни јен ци ју) до во ди се у ве зу и са 
чи ње ни цом да је Сте ри ја пре ми нуо у пе де се тој го ди ни, на са мој по ло ви ни људ
ског ве ка. Пе сма „Ле то”, ме ђу тим, сво јом те мат скомо тив ском струк ту ром ево
ци ра фи нал не сти хо ве пе сме „Сте ри ји но под не” у ко ји ма се опи су је смрт зна
ме ни тог пи сца: „Не бе ше ве тра; мир но о тан кој ни ти је ви сак / Сво дио сен ку на 
тач ку, / па пре ки ну ла се нит. / Онај ко умре у под не, уби јен у сво ме по љу, / за
у век ли шен је сен ке.” За па жа се, нај пре, по ве за ност мо ти ва по дне ва и сен ке: 
иа ко је тре ну так пи шче ве смр ти оче вид но био ми ран, без ве тра, сво ђе ње по днев
не сен ке на тач ку, све до ње ног пот пу ног не ста ја ња, уко ли ко има мо у ви ду зна
чењ ске ли ни је пе сме „Ле то”, упу ћу је на та му и смрт, ефе мер ност и про па дљи вост 
као ујед но зна чај ну кла си ци стич ку те му. Исто вре ме но стих „уби јен у свом по љу” 
фи гу ри ра као онај пе снич ки еле мент ко ји уно си све тлу пер спек ти ву озна ча ва
ју ћи ве о ма ва жно, за пи сце чи ни се пре ко по треб но ис пу ње ње соп стве не суд
би не, са гла сје из ме ђу, у овом слу ча ју, Сте ри ји ног жи во та, ње го вих ства ра лач ких 
на че ла и смрт ног ча са, са гла сје из ван ред но ис ка за но по сред ством сим бо ли ке 
бро ја пе де сет и по дне ва схва ће ног као по ло ви на да на. По сто ја ње по ме ну тог 
сти ха у пе сми ука зу је и на ка рак те ри стич ну цр ту Ла ли ће вог пе ва ња – на тра
га ње за скла дом и из вла че ње гор ње, ме та фи зич ке про јек ци је опи са ног по ет ског 
све та. Ова кву се ман тич ку двој ност под јед на ко за па жа Ра ди во је Ми кић, ко ле ба
ју ћи се пред пи та њем да ли је сен ка озна ка за мрак или је ода бир по дне ва, тре
нут ка у да ну ка да сен ке не по сто је, са мо на чин да се још јед ном на гла си ми то
ло шки и ми стич ки прег нан тан трен Сте ри ји не смр ти. Ви де ти: Ра ди во је Ми кић, 
Пе снич ки по сту пак, На род на књи га, Бе о град 1999, 105–106.

19 И. В. Ла лић, Вре ме, ва тре, вр то ви, 91. 
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над чу де сно ле пим по ра зи ма, над соп стве ним уну тра шњим скло
пом ко ји је ра њен, „а обо га ћен гро зно”20 са мим ис ку ством си ла ска 
у Тар тар и на дом да ће Еу ри ди ку ус пе ти да вра ти. Алу зи је на 
Ор фе је ву дра гу, ко је се у по е ми ја вља ју у не ко ли ко на вра та, оства
ре не су ма хом по сред ством мо ти ва ви да и пре по зна ва ња: лир ски 
су бје кат у сед мом де лу по е ме све до чи о пре по зна ва њу ње них очи ју 
(„о очи гу сте ко би”21), жу ди да от кри је ње ну тај ну у осмом де лу 
по е ме да би, по том, у је да на е стом де лу Еу ри ди ку озна чио „при ка
зом све тла”, „звуч ном рас пе ва ном стре лом” за бо де ном „без бо ла 
у ме ту ви да”.22 У „Пе сми за мр тве”, ко ја при па да тре ћој це ли ни 
збир ке, лир ски су бје кат скру ше но, с по што ва њем, мо ли вла да ре 
до њег све та, те „го спо да ре по ле ђи не овог тра ја ња” и „ње го ве љу
ба ви што је оста ла у ду гом ход ни ку”, да му опро сте што је ума њио 
ра спо не њи хо вог деј ства и ути ца ја, из гу био из ви да „це ну сте че не 
мо ћи”.23 Ако су у до са да на ве де ним при ме ри ма ин те р тек сту ал не 
коп че са ми том о Ор фе ју оства ре не ма хом на алу зив ном и ево ка
тив ном ни воу, у ци љу ства ра ња су ге стив них по ет ских сли ка и 
је зич ких кон струк ци ја, у пе сма ма „Та ко је пе вао Ор феј” и „Пе сма 
о Еу ри ди ки” ци тат не ре ла ци је са овим ан тич ким ми том екс пли
цит но су из ра же не. Апо те о за Ор фе је вом пе снич ком уме ћу и ефек
ти ма ко је оно оства ру је основ на је те ма пе снич ке тво ре ви не „Та ко 
је пе вао Ор феј”: ње го ве по ет ске спо соб но сти упо ре ђу ју се са еле
мен ти ма при ро де (пе вао је као „грм пун ру жа”, глас му је био са чи
њен „од во ћа и пе не”), да би се за тим ис та као бла го ро дан, оча ра
ва ју ћи ути цај ње го ве пе снич ке уме шно сти на це ло куп ни биљ ни 
и жи во тињ ски свет, као и на вре ме ко је је пе смом ожи вео. За вр шни 
стих ове по ет ске тво ре ви не, ко јим се ис ка зу је опо ми њу ћи до ла зак 
„пр вог ва ла ти ши не”24, под ра зу ме ва дис крет ну на зна ку бу ду ћег 
гу бит ка о ко јем по том Ор феј у функ ци ји лир ског су бје ка та де таљ но 
све до чи у „Пе сми о Еу ри ди ки”. Кроз post fe stum ви зу ру, из по зи
ци је ис ку стве ног ја ко је је во ље ну же ну из гу би ло, по на да ло се, по
ку ша ло да је вра ти и му че но сум ња ма и не пре по зна ва њем из гу би ло 
је по но во, овог пу та за у век, лир ски су бје кат, са мо тан и „упла шен, 
гро зно обо га ћен”25, из но си сво ју ис по вест по ку ша ва ју ћи да јој про
на ђе чврст сми са о ни сто жер. На овој де о ни ци хер ме не у тич ког пу та 
по ста је ви дљи во да мит ски пред ло жак на ко ји се пе сма осла ња би ва 
осве тљен на дру га чи ји на чин, се ман тич ки до пу њен и мо ди фи ко ван 

20 Исто. 
21 Исто, 81.
22 Исто, 84.
23 Исто, 46.
24 Исто, 9.
25 Исто, 45.
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(на сна зи је та ко илу ми на тив на ци тат ност26) јер лир ски су бје кат, 
иа ко се су о чио са по ра зом и уса мље но шћу, све му на ла зи ви шу 
свр ху. Обра ћа ју ћи се истим оним „го спо да ри ма по ле ђи не тра ја ња”, 
о ко ји ма ка зу је „Пе сма за мр тве”, Ла ли ћев Ор феј, све стан ле по те 
сво је пе сме, за хва љу ју ћи ко јој се до њем све ту и Еу ри ди ки при бли жио 
ви ше не го што се ика да да ло слу ти ти, по ру чу је: „Али сам украо 
ма ло све тло сти ва ше та ме, / И до та као ва ше спо кој не усне и удо ве, 
/ Да раз у мем бе сми сле ни сми сао мог гу бит ка” (курз. В. М.).27 

Пе снич ка збир ка Вре ме, ва тре, вр то ви ин тер тек сту ал не ре
ла ци је са ста ро грч ким мит ским про сто ром да ље оства ру је ка ко 
по сред ством на у тич ких мо ти ва, ра су тим по це лој пе снич кој књи
зи, та ко и кроз екс пли цит на ци тат на осла ња ња на мит о злат ном 
ру ну и Ар го на у ти ма. Прем да мо ти ви бро да, лу ке, мор на ра и мо ра 
пред ста вља ју са др жај ну око сни цу од ре ђе ног бро ја пе са ма („Увод 
у по мор ско пла во”, „Лу ка”, над гроб ни нат пис по све ћен мор на ру 
у пе сми „Че ти ри епи та фа”, „Ве ли ка вра та мо ра”, „Ти рен ско мо ре”, 
„Мо ре по сле ки ше”), мо тив пло вид бе пред ста вља онај пе снич ки 
чи ни лац ко ји ак ти ви ра оп се жни ја и ком плек сни ја се ман тич ка 
ра сло ја ва ња. Већ по ме ну та пе снич ка тво ре ви на „Екви но циј”, по ред 
фи гу ре пе ва ча ко ји асо ци ра зна ме ни тог мит ског пе сни ка и мо ти
ва ве тра што се раз у ме ва као ме та фо ра за пе сму, са др жи и, по пут 
Рем бо о вог „Пи ја ног бро да”, по и сто ве ћи ва ње са мог лир ског су бјек
та и ње го вог пе ва ња са пло вид бе ним по ду хва том: „И мо ја сто па
ла ура ста ју у цр ве ну пра ши ну / Ове зе мље што дрх ти, дрх ти као 
па лу ба, / у је ди ној мо гу ћој пло вид би, у овом ве тру.”28 У збир ци 
Вре ме, ва тре, вр то ви Ла лић тре ћој пе снич кој це ли ни, ко јој „Екви
но циј” при па да, упра во и до де љу је на слов „Ор феј на па лу би” су
ге ри шу ћи та ко ин тен зив ну спо ну из ме ђу пе сни штва, чи ји је Ор феј 
кључ ни па ра гон, и па лу бе као на у тич ког то по са ко ји ево ци ра пло
вид бу би ло у ми са о ном/ду хов ном по гле ду, схва ће ну као уну тра шње 
тра га ње и ства ра лач ки раст, би ло у фи зич ком сми слу, као кре та ње 
би ћа кроз про стор. Укр штај ова два кон цеп та пло вид бе ре а ли зо ван 
је у пе сми „Ар го на у ти”, чи ји се под текст огле да у грч ком пре да њу 
о пе де сет ју на ка ко ји су пред во ђе ни Ја со ном кре ну ли у Кол хи ду ка
ко би про на шли Злат но ру но. Фи зич ко пу то ва ње Ар го на у та, њи хо во, 
ка ко све до че увод ни, дис крет но иро нич но ин то ни ра ни сти хо ви, 
ду го трај но, уне ко ли ко за луд но пло вље ње мо ри ма за вр ше но је 
кра хом по са де ра су те као огр ли ца, ли ше не до се за ња „нај леп ших 

26 Уко ли ко на туђ текст гле да мо као на ау то ма ти за ци ју, он да се ра ди о 
илу стра тив ном ти пу ци тат но сти. За раз ли ку од ње га илу ми на тив ни ци тат ни 
од нос гра ви ти ра ка но вом ви ђе њу, очу ђа ва њу. Ви де ти: Д. Ора ић То лић, нав. де ло, 
43–45.

27 И. В. Ла лић, Вре ме, ва тре, вр то ви, 45.
28 Исто, 41. 
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оба ла” и Злат ног ру на, тог кон крет ног, ма те ри јал но опи пљи вог 
ис хо да. Мно го ви ше од ње га и ве ли чан стве них по ду хва та на ко ји ма 
ин си сти ра мит ски пред ло жак, Ла лић на гла ша ва зна чај осво је них 
ме та фи зич ких при ста ни шта: „али смо упо зна ли / Љу бав и смрт, 
и не што ма ло сми сла.”29 Ти ме пе сник, што је при сут но и у „Пе сми 
о Еу ри ди ки”, мит ском обра сцу до да је но ви зна чењ ски пре лив: 
Ор фе је ва „гро зна обо га ће ност” из „Пе сме и Еу ри ди ки”, ње го ва 
те жња ка осми шља ва њу све та без во ље не же не и сми сла, у овој 
пе сми на ла зи пан дан у ис ти ца њу су пер и ор но сти оних тај но ви тих, 
уни вер зал них исти на ко је се спо зна ју са мим уче шћем у пло вид
бе ној пу сто ло ви ни, а не за до би ја њем крај њег ци ља и од ре ди шта: 
„на пе снич кој ма пи Злат но ру но ње го вих (Ла ли ће вих, прим. В. М.) 
Ар го на у та по сто ји са мо као мо гу ћи пу то каз, а ни ка ко као крај њи 
циљ.”30 У Ла ли ће вој пе сми оту да пло вље ње, као и у „Олу ји” ста
ро грч ког пе сни ка Ал ке ја или у „Суд би” Ми ло ша Цр њан ског, пре
ра ста у ме та фо рич ну пред ста ву са мог жи во та, чи ја се по ен та кон
ден зу је у фи нал ним сти хо ви ма „Ар го на у та”: „ни је ва жан свр ше так, 
/ Ва жна је са мо пло вид ба.”31 

Мит о Атлан ти ди, ко ји се на ла зи у под тек сту Ла ли ће ве пе сме 
„Атлан ти да”, по след ње је чво ри ште мит ског ан тич ког све та ко је 
се у збир ци Вре ме, ва тре, вр то ви на пе снич ки на чин об ра ђу је. О 
том моћ ном цар ству, ве ћем од Ази је и Ли би је за јед но, ко је се про
сти ра ло за пад но од Хер ку ло вих сту бо ва (да на шњи Ги брал тар ски 
про лаз) и би ло под вођ ством По сеј до на и ње го вих де сет си но ва, 
Ла ли ће ва пе снич ка тво ре ви на све до чи у три јад ној фор ми. У пр вој 
пе сми, чи ји је на слов „Из ве штај на ли цу ме ста”, про паст те бо га
те и плод не зе мље, о ко јој је пи сао Пла тон у ди ја ло зи ма Ти мај и 
Кри ти ја, ак ту е ли зу је се та ко што се о ње ном ста њу пе ва у тре ну 
не по сред но пре са ме ка та стро фе. Атлан ти да се озна ча ва као „бр до 
пам ће ња, / по ла ко по ме ре но у ле жи шту”32 ко је по чи ње да се рас
па да и не ста је, док лир ски су бје кат ис ка зан у пр вом ли цу мно жи не 
пе ва о пред о се ћа ју про па сти („сум ња мо у мо ре”, „мо ре ни је бе за
зле но”), на во де ћи низ ка та кли змич них сли ка и пи та ју ћи се о узро
ци ма про па сти. У „Фраг мен ту о љу ба ви”, дру гој пе сми по ре ду, 
лир ски су бје кат по ку ша ва да про на ђе сми сао сред све оп штег уру
ша ва ња јед не ци ви ли за ци је ло ци ра ју ћи га упра во у љу ба ви („за

29 Исто, 101. 
30 Алек сан дар Јо ва но вић, По е зи ја срп ског нео сим бо ли зма, „Фи лип Ви шњић”, 

Бе о град 1994, 193.
31 И. В. Ла лић, Вре ме, ва тре, вр то ви, 101. О мо ти ву пу то ва ња и бро да у 

по е зи ји Ива на В. Ла ли ћа и Бо дле ро вом Цве ћу зла ви де ти: Је ле на Но ва ко вић, 
„Иван В. Ла лић и фран цу ска по е зи ја”, Спо ме ни ца Ива на В. Ла ли ћа, СА НУ, Бео
град 2003, 53–65.

32 И. В. Ла лић, Вре ме, ва тре, вр то ви, 114.
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ди ха не со бе”, „сан опле ме њен плод но шћу”) ко ја, по но сна и пло
до ви ма бре ме ни та, у апо ка лип тич ном окру же њу и да ље тра је „не 
раз ми шља ју ћи о по сле ди ца ма”. Тре ћа пе сма, „Успа ван ка за не ро
ђе не”, са чи ње на је од на из ме нич ног ре ђа ња, с јед не стра не, сли ка 
не стан ка Атлан ти де, до ла ска но вог вре ме на и но вих гра до ва „са на
шим сен ка ма, уре за ним у зи до ве” и, с дру ге стра не, обра ћа ња не
ро ђе ним све до ци ма ко ји ни су сти гли да ви де сјај по то ну лог све та. 

Дру ги зна ча јан кор пус ин тер тек сту ал них си нап си у збир ци 
Вре ме, ва тре, вр то ви ти че се пе сни ко вог ди ја ло га са срп ском исто
ри јом и кул тур ним на сле ђем, али и Ви зан ти јом као ду хов ним за ви
ча јем. У круг пе са ма ко је се за сни ва ју на ци тат ном од но су са срп
ском исто риј ском тра ди ци јом спа да нај пре пе снич ка тво ре ви на 
„Сме де ре во”, об ли ко ва на као мо но лог стра жа ра де спо та Ђур ђа 
Бран ко ви ћа (у пе сми алу зив но име но ва ног са мо као Де спот), ко ји 
не ка да шњем вре ме ну град ње гра да су прот ста вља су мо ран са да
шњи тре ну так што на го ве шта ва про паст: је се ње до ба, си ва ре ка, 
шу ме зар ђа ле на ки ши, сен ке ку ла, хлад но ћа ко јој је стра жа, оте
жа ла од окло па и оруж ја, из ло же на. Том при ли ком на гла ша ва се 
не у ми тан, смр то но сан ход вре ме на у ко јем стра жа ри че ка ју тре ну
так ко нач ног па да гра да, ослу шку ју ћи „ка ко од јек хи ља да ко пи та 
ра сте у но ћи”.33 Све стан да ће упра во они би ти по след ња ли ни ја 
од бра не гра да и упла шен чи ње ни цом да њи хо вој кул ту ри пре ти 
пад у за бо рав, лир ски су бје кат је као је ди но пре о ста ло до бро у 
ова квом ес ха то ло шком ча су Де спо ту по же лео да скон ча пре ужа
сног па да и та ко не ви ди свој на род и град у ру ше ви на ма. 

Пе сма „Пи смо го спо ди на Си на ди на по ги ну лог у Бо ју код 
Ан го ре ле та го спод њег 1402” за сно ва на је на ре ми ни сцен ци ја ма 
на дра ма ти чан исто риј ски до га ђај, су коб Осман ли ја пред во ђе них 
Ба ја зи том I и Мон го ла под Та мер ла но вим за по вед ни штвом 1402. 
го ди не. Лир ски су бје кат ове пе сме, оли чен у по ги ну лом уче сни ку 
бит ке Ср би ну Си на ди ну, на гла ша ва не са мо пре де ле ко је су у том 
рат ном по хо ду про шли (уско гр ло мо ра, ка мен, пе сак) не го и чи ње
ни цу да се про тив не по зна тог не при ја те ља, а на стра ни под јед на ко 
ту ђег на ро да Осман ли ја бо ри ла и срп ска вој ска под за по вед ни штвом 
Сте фа на Ла за ре ви ћа; оту да, има ју ћи на уму срп ски на род, он бе
ле жи „ми стран ци ме ђу стран ци ма”.34 Дру га по ло ви на пе сме про
ти че у зна ку опи са тре нут ка су да ра вој ски и за пи та но сти над бе
сми слом ва зал ског по ло жа ја и ра то ва ња у та квој по зи ци ји: „А на ше 
очи би ле су ве ли ко пра зно не бо. / За што га на пу ни смо кр вљу и 
гво жђем стре ла?”35

33 Исто, 57.
34 Исто, 58.
35 Исто.
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Исто риј ским ре фе рен ца ма и алу зив но шћу про же та је и пе сма 
„Смрт са со ко лом”, на чи јем се по чет ку на во де мо ти ви што асо ци
ра ју од ла зак у лов: ро го ви ко ји се бо ду ме ђу ли шћем, се дло, сун це, 
рас кла па ње гра на пре про план ка. По ја ва цр не пти це, ме ђу тим, 
ре ме ти мир но ћу и склад ова квог при зо ра, али не до во ди у пи та ње 
ду шев но ста ње оста ре лог Де спо та, ни ти ње го ву му дрост и ис ку ство 
ис так ну то у опи су вла да ре вих очи ју, ко је су „ве ли ке од пам ће ња, 
си ве као сла ни пе сак / Про гу та ног вре ме на.”36 Прем да је све уз не
ми ре но зло слут ним при су ством цр не пти це, је ди но се Де спот, 
„ко ји је знао”37, сме ши. Има ју ћи по свој при ли ци ис кљу чи во на 
уму зна че ње од ред ни це Де спот ко јој се Ла лић при кла ња у пе сми 
„Сме де ре во”, Све тла на Ше а то вић Ди ми три је вић ту ма че ћи ову пе
снич ку тво ре ви ну ис ти че да у њој ау тор „опет ожи вља ва лик де
спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа осло вља ва ју ћи га ти ту лар но ’Де спот’. Та 
асо ци ја ци ја је до вољ на у осве жа ва њу кул тур ног и исто риј ског пам
ће ња па при зи ва лик и исто риј ску функ ци ју овог нај по знат ни јег 
срп ског де спо та”.38 Ова кав би ис каз, ме ђу тим, ва ља ло ко ри го ва ти 
бу ду ћи да це ло куп на кон сте ла ци ја пе снич ких сли ка и њи хо вих 
алу зив них зна че ња не дво сми сле но упу ћу је на фи гу ру дру гог срп
ског де спо та – де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа и ње го ве смр ти у ло ву, 
у дру штву са сво јим со ко лом. Ка да Ла лић апо стро фи ра да је Де спот 
пред о се ћао соп стве ни од сут ни час, он та да су ге ри ше по сто ја ње 
ја сне вла да ре ве све сти о ско ра шњој смр ти, о ко јој под јед на ко пи ше 
Кон стан тин Фи ло зоф у Жи ти ју де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа:

Бла го ча сти во га де спо та Сте фа на хва та ше све ви ше но жна 
бо лест од ко је одав но стра да ше. За то, ве о ма се по бо јав ши смр ти, 
по сла по сво га се стри ћа, го спо ди на Ђур ђа, и овај до ђе у ме сто зва но 
Сре бр ни ца, и ту (де спот) са зва са па три јар хом са бор од ча сних ар хи
је ре ја и бла го род них сви ју вла сти и сви ју иза бра них и на са бо ру 
бла го сло ви ње га (Ђур ђа) на го спод ство.39

Исто вре ме но о ова квој упе ча тљи вој и по ет ским ква ли те ти ма 
им прег ни ра ној смр ти де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа Кон стан тин Фи
ло зоф та ко ђе све до чи у да љем тек сту жи ти ја: 

36 Исто, 59.
37 Исто.
38 Све тла на Ше а то вић Ди ми три је вић, Тра ди ци ја и ино ва ци ја: ин тер тек-

сту ал ност у пе сни штву Ива на В. Ла ли ћа, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град 2004, 72.
39 Ста ра срп ска књи жев ност, прир. Све тла на То мин, Из да вач ка књи жар

ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Но ви Сад 2001, 333.
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Ка да је био на ме сту зва ном Гла ви ца, обе ло да нив ши, изи ђе 
да ло ви; и док је још ло вио, узео је кра гуј ца на ру ку сво ју. Узев ши 
га ни је (га) но сио ка ко тре ба, он, ко ји је до сад све ка ко тре ба и на 
уди вље ње из во дио и чи нио; и на ги бао се на јед ну и дру гу стра ну 
као да ће са ко ња па сти. Об у хва тив ши га са обе стра не, во ђа ху га до 
ста на. И кад је био у ша то ру, он ле жа ше – а то бе ше сви ма дир љив 
при зор – ис пу стив ши са мо је дан глас: „По Ђур ђа, по Ђур ђа” – го
во ра ше. И та ко ни шта ни је го во рио до ују тру, ка да и дух свој пре
да де Го спо ду.40

Ова Ла ли ће ва пе снич ка тво ре ви на, нај зад, окон ча ва се не са мо 
на гла ша ва њем кон тра ста из ме ђу цр не пти це ко ја у ча су де спо то ве 
смр ти не ста је и де спо то вог со ко ла ко ји уме сто ње кру жи оба сјан 
све тло шћу (чи ме се асо ци ра веч ност, по бе да не бе ског, ду хов ног 
прин ци па) не го и још јед ним про на ла же њем сми сла у гра нич ним 
окол но сти ма: „Кад се већ мо ра умре ти, он да је ле по / Умре ти са 
со ко лом, сво јим со ко лом.”41

Пе сма „1804” већ са мим сво јим на сло вом ис ти че исто риј ску 
ре фе рен цу на ко ју се осла ња: пе ри од Пр вог срп ског устан ка, то 
ду го трај но, спо ро, те шко вре ње бу не ко је у Ла ли ће вим сти хо ви ма 
из ван ред но до ла зи до из ра жа ја за хва љу ју ћи осо би тој пе снич кој 
сти ли за ци ји, од но сно ода би ру спе ци фич не по ет ске ре то ри ке. Пе
ри од при пре ме устан ка, ко ме ша ња ре во лу ци о нар них сна га на ро да, 
та ко се у пр вој и дру гој стро фи пе сме опи су ју по мо ћу мо ти ва ћу
тљи ве во де ни це (бу не) ко ја, та да још увек без во де ни ча ра (пред вод
ни ка), ме ље ко ње, ко ња ни ке, „ве ко ве не са жва ка не ко шча те”, „суд би
ну зу ба ту”, али и „ко сов ску ве че ру”42, ко јом се при зи ва хе рој ство, 
дав на шње опре де ље ње за цар ство не бе ско и мит ска ја чи на чу ве не 
бит ке ожи ве ла по но во у те жњи за осло бо ђе њем. Тре ћа и че твр та 
стро фа пе сме све до че о ско ра шњем кра ху тур ског не при ја те ља, тих 
злих ја ха ча због чи јих бе сти јал но сти и за ла Ла лић за пи су је: „Са
мле ће за кр жља лог бо га у ва ма, ју на ци, / Во де ни ца без во де ни ча ра.”43 

У пе сми „Га ври ло Прин цип”, ко ја алу ди ра на по вод за из би
ја ње Пр вог свет ског ра та, од но сно на атен тат Га ври ла Прин ци па 
на ау стриј ског над вој во ду Фран ца Фер ди нан да у Са ра је ву на Ви
дов дан 1914. го ди не, Ла лић је те жио да ре кре и ра ат мос фе ру тог 
јун ског да на и да, што је ре ле вант ни је, су во пар ност исто риј ске фак
то гра фи је ра зо ри по ет ским ожи вља ва њем по тен ци јал ног ста ња ума 
и ду ше мла дог Прин ци па, ко ји у тре нут ку по вла че ња оба ра ча 

40 Исто, 335.
41 И. В. Ла лић, Вре ме, ва тре, вр то ви, 59. 
42 Исто, 60.
43 Исто, 61. 
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на пу шта спо кој ни, бе за зле ни свет де тињ ства по став ши, ла ли ћев
ским ре чи ма ка за но, бив ши де чак. Ен ти те ти мла да лач ког жи во та 
та да су се, ка ко раз ми шља лир ски су бје кат, по ву кли у дру ги план 
ка ко би Прин цип оба вио сво је суд бин ско по сла ње иа ко је баш о 
њи ма ве ро ват но ви ше сне вао: мо жда су ње го ве ру ке за же ле ле цвет 
или олов ку, мо жда су очи умор не од па жње „за же ле ле ли шће, 
там но зе ле но, / у не кој да ле кој, да ле кој шу ми.”44

Пе сма „Ко ра ци пре ма мо ру (Ал ба ни ја 1915)”, већ сво јом на
слов ном од ред ни цом сиг на ли зи ра ју ћи исто риј ски до га ђај са ко јим 
ус по ста вља ци тат ну ре ла ци ју, са чи ње на је од три пе снич ке це ли не: 
лир ски су бје кат у пр вом сег мен ту у фор ми ко лек тив ног ми опи
су је сне жне, за ве ја не ал бан ске бре го ве пре ко ко јих се срп ски вој
ни ци, смр зну ти, по лу сле пи и глад ни, у прат њи ве тра што фи ју че 
кроз пра зне це ви пу ша ка, по вла че стра шно не по бе ђе ни: „ко за о
ста не, оста ће ма лен ме ђу бре го ви ма.”45 Дру га це ли на за гле да на је 
у бу дућ ност, у сло бо ду ко ја до ла зи са до се за њем мо ра ка ко јем се 
по вла че, док се тре ћа це ли на за сни ва на сли ци из мо ре них те ла 
вој ни ка и њи хо вог иш че зну ћа у „бе лим усти ма смр ти”.46 

Тро дел ном ком по зи ци јом од ли ку је се и пе сма „Опе ло: за се дам 
сто ти на из цр кве у Гли ни”, чи ја се ци тат ност ба зи ра на ево ци ра
њу још јед ног там ног исто риј ског до га ђа ја, уста шког по ко ља Ср ба 
у глин ској пра во слав ној цр кви ју ла 1941. го ди не. Фор ми ра на као 
опе ло, као „бде ње бив шег де ча ка”, ова пе снич ка тво ре ви на то ком 
све три сво је са став не це ли не ам пли фи ци ра свест о нео п ход но сти 
не пре кид но све жег и буд ног пам ће ња. Све жр тве ис пу ње не че ка
њем, по ни же њем и ужа сом што „оста је у њи ма ко трун у коц ки 
ле да”47, лир ски су бје кат но си у се би, осе ћа да ма ре њи хо ве пат ње 
као да су вла сти ти, чу је их ка ко ку ца ју „на за тре пе ре не про зо ре 
мо јих очи ју”, слу ша пр ви ту пи убод, пр ви крик. Са пу ном све шћу 
о зна ча ју исто риј ског пам ће ња, лир ски су бје кат ка те го рич ки од
ри че мо гућ ност ћу та ња о зло чи ну ис ти чу ћи ње го ву по губ ност: 
„Не ћу да пре ћу тим; зи до ви су пре ћу та ли / и сру ши ли се.” Ћут ња 
је под јед на ко не мо гу ћа бу ду ћи да жр тве ни су из не ког не зна ног 
раз ло га за спа ле ни ти за не ка квим успа ван ка ма жу де; оне бди ју у 
са мом лир ском су бјек ту ко ји по том, по сред ством пе сме, чи ни да 
бде ње над њи ма тра је веч но. 

 Ми сао о нео п ход ном пам ће њу ко ор ди на та утка них у соп
стве ну исто ри ју, јер „ко пам ти, леп ше не ста је”48, про жи ма и пе сму 

44 Исто, 62. 
45 Исто, 63.
46 Исто, 65.
47 Исто, 70. 
48 Исто, 130. 
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„Про лећ но по под не не у би је ног (Ја јин ци)”, ис пу ње ну алу зи ја ма на 
стре ли ште у Ја јин ци ма на ко јем су не мач ки на ци стич ки ег зе ку
то ри 1941. го ди не стре ља ли на де се ти не хи ља да љу ди свих на цио
нал но сти, срп ске нај ви ше. Пе сма под ра зу ме ва два сми са о на то ка: 
пр ви, у ко јем лир ски су бје кат, ка ко и сам на слов су ге ри ше, про
во ди јед но на из глед са свим обич но про лећ но по под не и ле же ћи 
на тра ви схва та да по ред тог ви дљи вог све та и ње га та ко жи вог, 
по сто је и они што ле же ис под тра ве, што су ви ду за у век не до ступ ни, 
али у се ћа њу не пре кид но ви тал ни. Дру ги сми са о ни ток ба зи ран је 
на ин тен ци ји лир ског су бјек та да жр тве што по чи ва ју под зе мљом 
опе ва, да про на ђе ре чи од ко јих ће и тра ва да „про го во ри је зи ком 
рас кр ва вље ним”.49

Ци тат не ре ла ци је са срп ским кул тур ним и умет нич ким на сле
ђем оства ру ју пе сме „Фре ска” и „Ја хач (фре ска)”. У пр вој пе снич
кој тво ре ви ни по мен ан ђе ла „са осме хом не ви дљи ве све тло сти”50 
ко ји пам ти за бо ра вље но и исту па из зи да као што је то учи нио оне 
но ћи ка да је де ло би ло до вр ше но, обе ле жен је алу зи јом на фре ску 
Бе ли ан ђео из ма на сти ра Ми ле ше ве. Бу ди ћи да се ра ди о ево ци ра њу 
фе но ме на ко ји при па да до ме ну сли кар ства, од но сно ванк њи жев ној 
сфе ри, ова ква алу зив ност фи гу ри ра као ин тер се ми о тич ки ци тат.51 
У окви ри ма ли те рар не прак се пак, опис ан ђе ла у Ла ли ће вој пе сми 
ево ци ра исто вр сни мо тив у Рил ке о вој „Пр вој де вин ској еле ги ји”: 
баш као што се лир ски су бје кат Рил ке о ве пе сме осе ћа сла би јим и 
не до стој ним спрам сна жног и до те ме ре ле пог ан ђе о ског би ћа да 
ње го ва по ја ва уно си страх („сва ки је ан ђео стра шан”52), та ко и пе
снич ки су бје кат Ла ли ће ве „Фре ске” ука зу је на „опа сну ле по ту” 
ср ди тог ан ђе ла ко јем, упла шен и сла би ји, при сту па из спо ља шњег 
све та ка ко би уну тар зи до ва хра ма и у ћу та њу ан ђе ла на шао „злат
но са ће”, ду хов ну хра ну, спо зна ју и про чи шће ње. Ла ли ће ва пе сма 
„Ја хач (фре ска)”, са чи ње на од три ка тре на, за сно ва на је на мо ти ву 
ко ња у про пи ња њу и ње го вог го спо да ра при ка за ног у по кре ту, са 
ко пљем: „ко пље је на гло зре ло од те жи не / ја ха ча. Коњ и чо век из
над зма ја.”53 Це ло куп ни ре ги стар по ет ских мо ти ва ди рект но ево
ци ра фи гу ру Све тог Ђор ђа, чи ји се тра ди ци о нал ни ико но граф ски 
при каз по ду да ра са опи сом ње го вог ли ка у Ла ли ће вој пе сми.

У збир ци Вре ме, ва тре, вр то ви са мо су две пе сме, са ста но
ви шта ин тер тек сту ал не ана ли зе, са чи ње не од асо ци ја ци ја и ре ми

49 Исто, 71. 
50 Исто, 53. 
51 Ви де ти: Д. Ора ић То лић, нав. де ло, 21.
52 Рај нер Ма ри ја Рил ке, Иза бра не пе сме, из бор, пред го вор, пре вод и на

по ме не Бра ни мир Жи во ји но вић, Но лит, Бе о град 1986, 100.
53 И. В. Ла лић, Вре ме, ва тре, вр то ви, 34.
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ни сцен ци ја на Ви зан ти ју, тај во ље ни и ка сни је из ра зи то фре квент
ни Ла ли ћев исто риј ски, али и мит ски, ар хе тип ски про стор ко ји 
на шој кул ту ри, пред ста вља ју ћи ве зу са грч ким на сле ђем као осно
вом це ло куп не европ ске кул тур не тра ди ци је, обез бе ђу је осе ћај 
кон ти ну и те та и при пад ни штва. Пе сма „Ви зан ти ја” кон ци пи ра на 
је као сво је вр сни кон тра пункт ду жих стро фа, у ко ји ма лир ски 
су бје кат об ја шња ва соп стве ни од нос пре ма Ви зан ти ји, и кра ћих 
стро фа, ко је у по дру гљи вом ма ни ру оба сја ва ју др жа ње За па да спрам 
ви зан тиј ске др жа ве. Ви зан ти ју као чу ва ра ан тич ког на сле ђа („још 
си би ла те шка од мра мор них бо го ва”54), лир ски су бје кат име ну је 
„мр твим чу дом”, „див ном мр твом све тло шћу” и „омр зну том ле по
ти цом”, пој мо ви ма са мо на из глед кон тра дик тор ним јер ис точ но 
хри шћан ско цар ство за и ста је сте исто вре ме но мр тво (у исто риј ском 
по гле ду) и жи во (у ду хов ном сми слу). За раз ли ку од ка то лич ког 
За па да, ко ји је Ви зан ти ју за бо ра вио, пе снич ки су бје кат за не се но, 
за ди вље но и по но сно ми сли на њу „на дну мо јих очи ју”, ис ти че 
ње не вр ли не („уса мље на му дрост”, „ле по та ко ја се не пра шта”), 
отво ре но ис ка зу ју ћи при вр же ност: „пе вам ти јер те во лим.”55 У 
пе сми „Ви зан ти ја по но во по се ће на” ин тер тек сту ал ни од но си се 
под јед на ко гра де на ни воу ре ми ни сцен ци ја и алу зи ја: лир ски су бје
кат је у сну ви део Ви зан ти ју, тач ни је, ње ну сен ку пре тво ре ну у 
злат ну ру жу ко ја се „вр ти у ви ру вре ме на”56 и по сте пе но рас па да. 
Рат на пре ви ра ња што де струк тив но ути чу на ви зан тиј ски сјај 
лир ски су бје кат до ча ра ва од ред ни ца ма „бра да ти стра те зи”, „згу
жва не кар те”, „муч на на у ка ра та”, „окло пље ни ко ња ни ци”, на гла
ша ва ју ћи да се ова бит ка, прем да из гу бље на, ипак на ста вља, ис тра
ја ва и чу ва се од бе сми сла и за бо ра ва са вр ше на ле по та ви зан тиј ског 
цар ства.

Тре ћи Ла ли ћев врт ме ђу тек стов но сти од не го ван у збир ци Вре-
ме, ва тре, вр то ви за сно ван је на екс пли цит ним ин тер ли те рар ним 
ци та ти ма. Чи ње ни ца да је пе сма „Re qu i em за мај ку” у ком по зи ци
о ном по гле ду фун ди ра на на на из ме нич ној сме ни стро фа у ко ји ма 
до ми ни ра глас лир ског су бјек та на гро бу мај ке и стро фа ко је, зна
ко ви то штам па не кур зи вом, пред ста вља ју про дор мај чи ног гла са, 
ин ди ка тив на је уко ли ко се са гле да кроз пер спек ти ву мо та – пра вог 
ци та та57 – Ла ли ће ве пе сме. Као епи граф пе сме „Re qu i em за мај ку” 

54 Исто, 55.
55 Исто. 
56 Исто, 117.
57 Пра ви ци та ти из дво је ни су спо ља шњим ци тат ним сиг на ли ма ме ђу 

ко ји ма мо то пред ста вља нај ра ди кал ни ји об лик. По сто је и ши фро ва ни ци та ти 
ко ји об у хва та ју уну тра шње ци тат не сиг на ле (алу зи је, ре ми ни сцен ци је, при су
ство ли ко ва, мо ти ва или стил ских по сту па ка). Ви де ти: Д. Ора ић То лић, нав. 
де ло, 16.
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узе ти су сти хо ви из пе снич ке тво ре ви не Фри дри ха Хел дер ли на 
„Ме но но ве ту жаљ ке за Ди о ти мом”: „Све тло сти љу ба ви! Злат на 
зар и мр тви ма си јаш? / Сли ке из ве дри јих да на, да л’ све тли те ми 
у но ћи?”58 У пр вом на ве де ном сти ху за пи та ност о љу ба ви чи ји 
ин тен зив ни, злат ни сјај тра је и у све ту мр твих, по твр ду до би ја у 
Ла ли ће вој пе сми у ко јој глас мај ке, прем да по ти че с оне стра не 
ви дљи вог, опер ва жен љу ба вљу ис ка зу је не жност и бри гу за свог 
си на. Бу ду ћи да и дру ги стих из мо та на гла ша ва при су ство љу ба ви, 
али са да у жи во ту лир ског су бјек та, што ће ре ћи у про сто ри ма 
жи вих, за па жа се да је упра во ова ква јук ста по зи ци ја не у мр лих и 
упо ко је них у Хел дер ли но вим сти хо ви ма мо гла под ста ћи Ла ли ће во 
ди ја ло шко ком по зи ци о но ре ше ње пе сме. Ова ди ја ло шка струк ту ра 
пак, ка ко лу цид но при ме ћу је Ти хо мир Бра јо вић, оди ше спе ци фич
но шћу због па ра док сал но сти сво је ма ни фе ста ци је, ди со нант но сти 
два лир ска гла са, си но вље но вог и мај чи ног, ко ји се ме ђу соб но не 
до ди ру ју, ка ко услед чи ње ни це да жи ви не чу ју мр тве, а мр тви не 
пре по зна ју жи ве, та ко и због „не пре по зна ва ња си но вље ног де чач
ког гла са и, след стве но то ме, због ме та фо рич ке зга сло сти ње го вог 
де ти њег би ћа, лир ски фи гу ри са ног у сли ци бив шег, да кле на свој 
на чин умр лог де ча ка”.59 Па ра док сал ност по ет ске си ту а ци је и рас
ко рак из ме ђу два фик тив на гла са уми ру је се у фи нал ним сти хо ви
ма тво ре ви не: „бив ши де чак је про го во рио на сле ђе ним гла сом”60, 
а мај чин по ет ски глас пре по зна је си но вље во од ра сло би ће: „Мој 
де чак. Мо је очи, очи шће не од смр ти. / Он се окре ће и од ла зи, сре
ћан.”61 Сми са о но те жи ште пе снич ке тво ре ви не оту да огле да се у 
на гла ша ва њу све тло сти жи во твор не љу ба ви ко ја за хва та и фи зич ки 
и ме та фи зич ки умр ле, оне по ло же не у зе мљу, као и оне не ка да шње, 
ми ну ле по јав не об ли ке жи вих, о че му пе ва и Хел дер лин, што се 
ре ви та ли зу ју у уну тра шњем су сре ту са жи вим ду хом умр лих.

Ин тер ли те рар ни тип ци тат но сти на сна зи је и у Ла ли ће вој 
пе сми „Офе ли ја”, чи јим се на сло вом оства ру је ди рект на ево ка ци ја 
ка ко Ха мле та Ви ли ја ма Шек спи ра, ко ји гра ди лик не жне, крх ке, 
из ме ђу оче ве и Ха мле то ве љу ба ви рас по лу ће не, не срећ не Офе ли
је, та ко и пе снич ке тво ре ви не „Офе ли ја” Ар ту ра Рем боа. Оба ства
ра о ца – фран цу ски пе сник и Иван В. Ла лић – сво ју по ет ску па жњу 
усме ра ва ју ка опи су Офе ли ји ног post mor tem тра ја ња об ли ку ју ћи га, 

58 Ан то ло ги ја свет ског пе сни штва, књ. 2, прир. Ни ко ла Страј нић, Би стри
ца – Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад 2007, 9. 

59 Ти хо мир Бра јо вић, „О све тло сти љу ба ви и ње ном од сја ју ме ђу мр тви ма 
и ме ђу жи ви ма – пе снич ки кон текст ʼRe qu i e ma за мај куʼ Ива на В. Ла ли ћа”, 
Спо ме ни ца Ива на В. Ла ли ћа, СА НУ, Бе о град 2003, 105.

60 И. В. Ла лић, Вре ме, ва тре, вр то ви, 25.
61 Исто.
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ме ђу тим, на раз ли чи те на чи не. Док је Рем бо о ва ви зи ја Офе ли ји не 
смр ти у це ло сти услов но ре че но иде а ли зо ва на, сим бо ли стич ки 
по е ти зо ва на (Офе ли ја блу ди ре ком по пут круп ног кри на, бле да и 
„као снег ле па”62, ла хор јој це ли ва не дра, вр бе пла чу за њом, ло ква
њи уз ди шу, ста бла ту гу ју), Ла лић ма хом ње ну смрт, осо би то у пр ве 
че ти ри стро фе, при ка зу је кроз низ на ту ра ли стич ки обо је них де
та ља (Офе ли ја је под бу ла од во де, ко са јој је сле пље на, пу на му ља, 
а усне на лик тру лим ви шња ма). По ред то га обе пе снич ке тво ре ви
не под ра зу ме ва ју раз ли чи те се ман тич ке од сја је: Рем бо у ли ку де
ти ње не жне Офе ли је пре по зна је са њар ски дух, жуд њу за сло бо дом 
и љу ба вљу, што се по том, у тре ћем, за вр шном де лу пе сме, про јек
ту је и на фи гу ру са мог пе сни ка – Офе ли ји на свој ства и стре мље ња 
исто вре ме ни су ре флекс пе сни ко вих те жњи. Ла ли ће ва пе сма пак 
ви ше на гла ша ва спо ро пу то ва ње мр тве Офе ли је, бес по моћ но лу
та ње ње не ду ше и плу та ње ње ног те ла ко је, не успе ва ју ћи да по то
не и ис тру ли, пред ста вља оте ло тво ре ње, ка ко пе сник фор му ли ше, 
жи ве смр ти. Прем да су фран цу ски и срп ски пе сник раз ви ли дру
га чи је при зо ре скон ча ња исте ли те рар не ју на ки ње, чи ни се да 
пе та стро фа Ла ли ће ве „Офе ли је”, су ге ри шу ћи иде ју о ле пој, жен
ској, цвет ној смр ти, смр ти што по леп ша ва, до но си из ве сно кон вер
ги ра ње са при ка зом Офе ли ји ног кра ја у Рем бо о вим сти хо ви ма: „И 
она ни је са мо пра зна љу ска, / Сен ка на во ди, не по треб на, сле па. / И 
ре ка не зна да смрт са му пљу ска / Што у њу уђе да би би ла ле па.”63 

Са гле да ва њем збир ке Вре ме, ва тре, вр то ви Ива на В. Ла ли ћа 
са ста но ви шта у њој оства ре них ин тер тек сту ал них ре ла ци ја за
па жа се нај пре ства ра лач ко осла ња ње, ма хом на ни воу алу зи ја и 
ре ми ни сцен ци ја, на свет ста ро грч ког ми та у окви ру ко јег се нај
ве ћа па жња по кла ња мит ским при ча ма о Ор фе ју и Еу ри ди ки, 
Ар го на у ти ма, њи ма има нент ном на у тич ком мо ти ву и Атлан ти ди. 
Ла ли ће ва пре ди лек ци ја ка овим мит ским обра сци ма исто вре ме но 
у не ким пе сма ма под ра зу ме ва ка ко пре ра ста ње од ре ђе них мит ских 
фи гу ра у сим бо ле или под сти ца је за ства ра ње лан ца су ге стив них 
пе снич ких сли ка, та ко и се ман тич ко усло жња ва ње и мо ди фи ко

62 Ан то ло ги ја свет ског пе сни штва, књ. 2, 165.
63 И. В. Ла лић, Вре ме, ва тре, вр то ви, 11. Иа ко Ла ли ће ва „Офе ли ја” ево

ци ра пре све га Рем бо о ву исто и ме ну пе сму, Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић лу цид
но за па жа да је Ла ли ће ва тво ре ви на знат но бли жа „Офе ли ји” не мач ког екс пре
си о ни стич ког пе сни ка и про за и сте Ге ор га Хај ма: „Хај ма, као и Ла ли ћа, за ни ма 
пре све га фе но мен тај не са мо у би ства, усуд ле по те и љу ба ви ко ји се на свом 
вр хун цу до жи вља ва ју као са мо по ри ца ње у лу ди лу и смр ти. Ти пич но екс пре
си о ни стич ки, ова те ма под ра зу ме ва кон вен ци ју тру ље ња и рас па да те ла, ди со
ци ја ци ју пе снич ког су бјек та и гро теск но раз об ли ча ва ње хар мо нич них прин
ци па ле по те и скла да.” Ви де ти: Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, „На ра тив ност 
по е зи је Ива на В. Ла ли ћа”, Пост мо дер ни стич ка по е ти ка Ива на В. Ла ли ћа, 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 2007, 98.
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ва ње по зна тог то ка мит ске при че, што је еви дент но у „Пе сми о 
Еу ри ди ки” и „Ар го на у ти ма”. У овој збир ци пе сник ус по ста вља 
алу зив не ци тат не од но се и са из ра зи то ши ро ким ра спо ном исто
риј ских од ред ни ца: од Ви зан ти је и срп ске сред њо ве ков не др жа ве 
пре ко тур ске ви ше ве ков не вла да ви не и уста нич ког пе ри о да па све 
до Пр вог и Дру гог свет ског ра та. Овом кор пу су ци тат них ве за 
при па да та ко ђе пе сни ко во ево ци ра ње зна чај них по ја ва из до ме на 
срп ске кул тур не тра ди ци је, осо би то фре ско сли кар ства. Пе сма 
„Фре ска”, гра де ћи ин тер тек сту ал ну фи бу лу са Рил ке о вом „Пр вом 
де вин ском еле ги јом”, на го ве шта ва по след њи кор пус ме ђу тек стов них 
укр шта ја у Ла ли ће вој збир ци ко ји се ти че ве за што их пе сни ко ве 
по ет ске тво ре ви не, у рав ни алу зи ја или дру га чи јих кон тек сту а
ли зо ва ња, ус по ста вља ју са дру гим књи же вим оства ре њи ма, пре 
све га де ли ма Хел дер ли на, Шек спи ра и Рем боа. Ин тер тек сту ал но 
ис тра жи ва ње збир ке Вре ме, ва тре, вр то ви у овом ра ду, нај зад, 
про же то је хер ме не у тич ким осве тља ва њем Ла ли ће вих пе са ма уз 
ука зи ва ње на ре ле вант не пи шче ве по е тич ке по сту ла те и те мат
скомо тив ске чи ни о це ко ји, ода но пра те ћи Ла ли ће во ства ра ла штво 
још од ове ра не фа зе, екла тант но по твр ђу ју пе сни ков стих да ме ста 
ко ја во ли мо за и ста не мо же мо на пу сти ти. 
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