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Е С Е  Ј И

ГОЈ КО БО ЖО ВИЋ

ГДЕ СЕ ОБ НА ВЉА СВЕТ?
Че ти ри пе сме Ива на В. Ла ли ћа о пе сни ци ма

СА ЖЕ ТАК: Кон цепт уче ног пе сни ка, оли чен у Сте ри ји, кон
цепт згу сну тог, сим бо ли стич ког из ра за у ко ме се мно го слу ти чак 
и ка да је до вољ но ре че но, оли чен у Во ји сла ву Или ћу, кон цепт не дво
сми сле но мо дер ни стич ког пе сни ка ко ји све ста вља на сво ја от кри
ве ња, што је да то Раст ку Пе тро ви ћу, кон цепт нео сим бо ли стич ког 
пе сни ка за ба вље ног пи та њи ма смр ти и за бо ра ва, ка ко је у слу ча ју 
Бран ка Миљ ко ви ћа, све то у Ла ли ће вој по е зи ји ожи вља ва као не
по но вљи ви амал гам ре кон стру и са не и ак ти ви ра не пе снич ке тра ди
ци је. Ако ни је ус пео да за ми сли пе сни ка на лик на Ро бин зо на Кру
соа, пе сни ка бро до лом ни ка оста вље ног без ика квог кон так та и 
ко му ни ка ци је с дру гим пе снич ким то ко ви ма, на се ље ног на пу стом 
остр ву тра ди ци је, ко ји ис по чет ка тре ба да осми сли вре ме и из гра
ди је зич ки и фи гу ра тив ни ре пер то ар свог пе сни штва, по чи њу ћи 
од ну ле, јер је до шао на пу сту зе мљу ис пра жње ног ис ку ства, Иван 
В. Ла лић је у сво јим пе сма ма и у сво јим по е тич ким спи си ма об ли
ко вао фи гу ру уче ног пе сни ка ко ји по е зи ју до жи вља ва као не пре ста
но пре и спи ти ва ну тра ди ци ју и ди ја лог са сло је ви ма кул ту ре, исто
ри је и са вре ме но сти. На су прот сва ком об ли ку за бо ра ва. Че ти ри 
Ла ли ће ве пе сме о че ти ри пе сни ка из раз ли чи тих епо ха срп ске по
е зи је, из ра жа ва ју ћи и че ти ри ва жна обе леж ја ње го ве по е ти ке, то 
не дво сми сле но по твр ђу ју.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кул тур ноисто риј ска ди мен зи ја пе сни штва, 
ко му ни ка тив на ди мен зи ја пе сни штва, ау то по е ти ка, ди ја лог, тра ди
ци ја, уче ност, пма ће ње, за бо рав.

У осно ви че ти ри пе сме Ива на В. Ла ли ћа сто је би о гра фи је и пе
сме че ти ри ве ли ка пе сни ка из че ти ри ве ли ка до ба срп ске по е зи је 
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(кла си ци зам, сим бо ли зам, пр ви и дру ги мо дер ни зам). Пе сма „Сте
ри ји но под не” при зи ва Сте ри ју и ње го ву кла си ци стич ку уче ност 
и до ба. „Во ји сла вљев врт” је сте су срет с пе сни ком чи је сти хо ве у 
по е тич ким есе ји ма и раз го во ри ма Ла лић увек на во ди као по чет не 
ко ор ди на те вла сти те по е ти ке. „Ка да бих по ку шао да се бе сме стим 
у јед ну од раз вој них ли ни ја срп ске по е зи је, усу дио бих се да ка жем 
да се бе ви дим као на ста вља ча оног на по ра ко ји у срп ској по е зи ји 
сво јим де лом из во ди, нај пре, Во ји слав Илић”, ка же Ла лић у јед ном 
раз го во ру из 1995. го ди не. „Пе сни ков гроб” ре кон стру и ше вре мен
ске пла но ве ко је оли ча ва ју жи вот и пе сни штво Раст ка Пе тро ви ћа, 
док је нај ду жа од ове че ти ри пе сме, че тво ро дел на „Про лећ на ли
тур ги ја за мр твог пе сни ка”, по све ће на Бран ку Миљ ко ви ћу. 

Ка ко је Иван В. Ла лић ви део ове пе сни ке? За што је баш њих 
при звао у овим пе сма ма? Да ли је то пе сни ков из бор из ба шти не 
и из раз пе сни ко ве тра ди ци је, да на гла си мо ди стинк ци ју из ме ђу 
ба шти не и тра ди ци је на ко јој је Ла лић упор но ин си сти рао? Ка кве 
раз ли ке и слич но сти по сто је ме ђу овим пе сма ма, на ста лим по чет ком 
ше зде се тих („Про лећ на ли тур ги ја за мр твог пе сни ка”), по ло ви ном 
се дам де се тих („Сте ри ји но под не”) и по ло ви ном осам де се тих го
ди на („Во ји сла вљев врт” и „Пе сни ков гроб”)? Да ли ове пе сме, од 
ко јих је нај ста ри ја об ја вље на у књи зи Чин, док су оста ле три об ја
вље не у књи зи Стра сна ме ра, мо гу би ти узе те као из раз јед ног 
ва жног то ка Ла ли ће ве ау то по е ти ке и раз у ме ва ња са мог пе сни штва?

Пре не го што из бли за по гле да мо по ме ну те пе сме, нео п ход но 
је да на гла си мо да ово ни су је ди не пе сме Ива на В. Ла ли ћа у ко ји ма 
се отва ра ју пи та ња по е ти ке, или се на гла ша ва сми сао тра ди ци је, 
чак уже, пе снич ке тра ди ци је, као што ни су ни је ди не пе сме ко је 
по чи њу по све том не ком пе сни ку, ко је са др же ци тат или па ра фра зу 
не ког сти ха из срп ске или свет ске по е зи је, од но сно ко је отва ра ју 
ди ја лог са иза бра ним пе сма ма и пе сни ци ма. Док је Ла ли ће ва „Пла ва 
гроб ни ца” у кул тур ној ме мо ри ји и чи та лач ком ис ку ству не за ми
сли ва без тра ди циј ске осно ве ко ју ства ра „Пла ва гроб ни ца” Ми лу
ти на Бо ји ћа, Ла ли ће ва Че ти ри ка но на, у исти мах, отва ра ју сло же
ни ди ја лог с ви зан тиј ском тра ди ци јом ка но на као об ли ком и као 
си сте мом зна че ња, али и са Че ти ри квар те та То ма са Стерн са 
Ели о та. Ла ли ће ва пе сма „Зим ско ју тро”, из књи ге Чин, за по чи ње 
мо том из Во ји сла ва Или ћа: „Зи ма је по кри ла сне гом...”, али се ту 
мо то не за вр ша ва већ до ла зи ду хо ви та и ин ди ка тив на на по ме на: 
„итд”. То итд, за пра во, го во ри ка ко ни је по сре ди са мо по ло ви на 
пр вог сти ха из пе сме „Зим ска иди ла”, већ да је це ла Или ће ва пе сма 
у под тек сту Ла ли ће вог „Зим ског ју тра”. На сли чан на чин на ста је 
пе сма „Фраг мент”, из књи ге Пи смо, у ко јој је мо то исто вре ме но и 
по е тич ка на по ме на: „Де ли мич но по Пин да ру”. Ка да у Пи сму Ла лић, 
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на при мер, у че ти ри пе сме ис ку ша ва мо гућ ност срп ског сти ха да 
про го во ри у хек са ме три ма, он да то ни је са мо ди ја лог са ан тич ком 
тра ди ци јом не го и са на сто ја њи ма Во ји сла ва Или ћа да у срп ску 
пе снич ку тра ди ци ју уне се тај стих. Упе ча тљив при мер при зи ва ња 
пе снич ких би о гра фи ја у осно ву пе сме је сте и „Пи смо Џо ну Бе ри
ме ну на вест о ње го вој смр ти”, из књи ге Смет ње на ве за ма. 

Не ка да са ме Ла ли ће ве пе сме узи ма ју не ку прет ход ну пе сму 
овог пе сни ка као соп стве ну тра ди ци ју и као те мат ску осно ву на 
ко јој се упо ста вља вре мен ски и по е тич ки ди ја лог. Ви ше дел на 
„Рим ска еле ги ја” из Пи сма сто ји у истом од но су пре ма Ла ли ће вом 
„Рим ском квар те ту” из књи ге Вре ме, ва тре, вр то ви у ко ме сто је 
Ла ли ће ва и Бо ји ће ва „Пла ва гроб ни ца”, две пе сме са истим на
сло вом из ме ђу ко јих сто ји чи та ва јед на исто риј ска и не ко ли ко 
по е тич ких епо ха.

Шта ли смо ов де не кад оста ви ли у за лог, 
Кад нас то ли ко ма ми по вра так?

пи та се на по чет ку „Рим ске еле ги је” Ла лић. Ако је ра ни „Рим ски 
квар тет” за лог, он да је „Рим ска еле ги ја” по вра так и ре ин тер пре
та ци ја, су срет с не ка да шњим ис ку ством и ста па ње свих жи вот них 
ис ку ста ва у јед ну тач ку и у је дан до жи вљај, због че га пе сма у исти 
мах је сте и еле гич но из ра жа ва ње про ла зно сти и не по но вљи во сти, 
и му дро су ми ра ње жи вот них и кул тур ноисто риј ских ис ку ста ва, и 
по е тич ки из раз стра сне ве ре да свет ко ме су сти хо ви овог пе сни
ка то ли ко пу та из го во ри ли не дво сми сле но да по сто ји, па да, са мим 
тим, тра го ви ве дри не и сми сла у ње му мо ра ју би ти одр жа ни и у вла
сти том ис ку ству. Об на вља ју ћи сво ју ра ну пе сму у но вој вре мен ској 
и ис ку стве ној тач ки, Ла лић по ка зу је вре мен ско на сло ја ва ње тра
ди ци је и јед но стал но обе леж је вла сти те по е зи је. Ње го ва пе сма 
увек жи ви са ис ку ством и не пре ста но би ра соп стве ну тра ди ци ју, 
ак ти ви ра ју ћи раз ли чи та исто риј ска и кул тур на, ем пи риј ска и ег зи
стен ци јал на, но ва и ста ра ис ку ства. Тра ди ци ја је, по сма тра но из 
тог, ла ли ћев ског угла, ка ко мо гућ ност по врат ка, та ко и мо гућ ност 
ак ти ви ра ња упо ред них вре мен ских пла но ва.

1. По е зи ја као уче ност: „Сте ри ји но под не”

„Био је учен”, то је мо жда нај бо ље што се мо же ре ћи о Јо ва ну 
Сте ри ји По по ви ћу, не са мо у пе сми. Та ко и Ла ли ће ва пе сма „Сте
ри ји но под не” по ла зи од те не спор не чи ње ни це да би по том, у 
истин ској са жи вље но сти са соп стве ном те мом, не пре ста но ис ти
ца ла Сте ри ји на зна ња. 
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Та зна ња су ра зно вр сна, јер се чо век ре не сан сне или кла си ци
стич ке кул ту ре ни је мо гао за ми сли ти без ши ро ких и ра зно вр сних 
зна ња ко ја су га чи ни ла лич но шћу спо соб ном да раз у ме исто риј ске 
то ко ве, сло је ве кул ту ре и, ни ма ло на по след њем ме сту, вла сти то 
вре ме. Тек у са деј ству та ко раз ли чи тих еле ме на та зна ња чо век ре
не сан сне или кла си ци стич ке епо хе, јед на ко као и мо дер ног до ба, 
по ста је истин ско би ће кул ту ре. 

Уто ли ко уче ност у кон тек сту та квог ста ту са кул ту ре и зна ња 
има по се бан зна чај. Сте ри ја је учен ме ђу уче ни ма, ње го ва зна ња 
су рас ко шна и ра зно род на ме ђу љу ди ма ко ји раз у ме ју вред ност 
зна ња и са ми су по све ће ни ши ро ком хо ри зон ту кул ту ре и зна ња. 

Али ни је у пи та њу са мо ши ри на кул ту ре и ра зно вр сност по
у зда ног зна ња ко је се спу шта до у нај ма ње тан чи не по је ди них обла
сти. Ла ли ће ва пе сма под ра зу ме ва да њен ју нак, Сте ри ја, до жи вља
ва кул ту ру и зна ње као соп стве ну сва ко дне ви цу, јед на ко зна ју ћи 
о хе лен ском све ту и о сва ко днев ном рит му свог гра да, исто вре ме
но са жи вљен са оба све та и с још мно гим дру гим све то ви ма свог 
кул тур ног и ин те лек ту ал ног ис ку ства.

„Знао је, не ма сум ње”, ка же се на по чет ку Ла ли ће ве пе сме 
по све ће не Сте ри ји. Сте ри ји но зна ње је, да кле, не сум њи во по сво
јој уте ме ље но сти и не спор но по свом ау то ри те ту. По чи њу ћи као 
по хва ла уче но сти, а уче ност се у све ту сте ри јан ског зна ња не може 
за ми сли ти без ан тич ких из во ра и те ме ља, „Сте ри ји но под не” оста
је пе сма сло же не кул ту ре из ван ко је се не мо гу за ми сли ти јед на 
би о гра фи ја, јед на људ ска сва ко дне ви ца и је дан кул тур ни хо ри зонт. 

Ме ђу тим, још јед но зна ње – ду бо ко сто ич ки ин то ни ра но, као 
зна ње с ко јим се мо ра жи ве ти и ко је се, без об зи ра на крај ње кон
се квен це, мо ра до сто јан стве но при хва ти ти – по сто ји у овој пе сми, 
и то је зна ње ко је по ве зу је чи ње ни це Сте ри ји ног жи во та, тип кул
туре из ко је из ра ста Сте ри ја и пе сму у ко јој Сте ри ја по ста је при ви
ле го ва на по е тич ка фи гу ра. То је свест о ко нач но сти, зна ње о смр ти, 
о по след њем тре нут ку жи во та ко ји је па ра док сал но са др жан у сва
ком прет ход ном тре нут ку жи во та. Ако сва ко „у пр си ма”, док сла же 
„го ди не жи во та”, „тру ле жа усев но си”, он да то зна чи да са ма смрт 
је сте увек са став но ис ку ство жи во та. По след ња гра ни ца ис ку ства 
је при сут на у сва ком тре нут ку тог ис ку ства. Но се ћи у се би тај усев 
и то зна ње, не, да кле, слут њу или стреп њу, не го баш та ко – ја сно 
зна ње, сте ри јан ски чо век „о тан кој ни ти” одр жа ва до сто јан ство свог 
жи во та, све док не све де „сен ку на тач ку” и док се не пре ки не та 
тан ка и крх ка нит по сто ја ња.

Ла ли ће ва пе сма то зна, пре ла зе ћи ве ли ки ра спон од зна ња о 
ан тич кој Грч кој, о ње ним Ар го на у ти ма и о сим бо лич ким си ла ма 
ко је су би ле зна не Хе ле ни ма, пре ко зна ња о свом „ма гло об ви том 
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бре гу”, сме ште ном вр ло кон крет но у окол но сти Сте ри ји не би о гра
фи је, у Вр шац и у Ку лу над Вр шцем, све до са зна ња о већ кла са лом 
„усе ву тру ле жа” ко ји Сте ри ја ви ди у сви ма и сву да. То је са зна ње 
по себ но те шко, јер се од но си на са му смрт и ње ну ко нач ност, због 
че га ни ко до кра ја не мо же са гле да ти ње но ли це. 

Ни је то мо гао ни Сте ри ја, ни ти је то мо гао Иван В. Ла лић, 
још је дан уче ни пе сник чи ја кул тур ноисто риј ски уте ме ље на пе
сма „Сте ри ји но под не” по ка зу је по ве за ност вр ло ста рог и са свим 
сва ко днев ног, кул ту ре и не по сред ног ис ку ства.

2. По е зи ја као тра ди ци ја: „Во ји сла вљев врт”

По е зи ја се у пе сми „Во ји сла вљев врт” по ка зу је као жи ва тра
ди ци ја у ко јој се об на вља свет. Упра во за то што је у дру гој ствар но
сти и у дру га чи јим кул тур ноисто риј ским окол но сти ма по сто ја ло 
од ре ђе но зна че ње или ак тив ни еле мент кул ту ре, мо гу ће је у пе сми 
ак ти ви ра ти те сло је ве кул тур ног тра ја ња та ко да они по ста ну са
став ни део но вог ег зи стен ци јал ног и по е тич ког ис ку ства. 

„Во ји сла вљев врт” од мах су о ча ва две рав ни ствар но сти. Јед на 
је су ге ри са на сти хом Во ји сла ва Или ћа: „Чуј ка ко ја у че ве тар кроз 
пу сте по ља не на ше”. Тај ве тар из зна ме ни те Или ће ве пе сме „У 
по зну је сен” при зи ва ат мос фе ру кон крет не пе сме и сим бо лич ку 
згу сну тост Или ће ве по е зи је, али то је и са свим кон крет ни ве тар из 
ствар но сти лир ског су бјек та пе сме Ива на В. Ла ли ћа. То је дру га 
ра ван ствар но сти Ла ли ће ве пе сме у ко јој се пре ци зно кон кре ти
зу је ме сто Во ји сла вље вог вр та: 

И око угла Та ков ске и Дал ма тин ске
Ули це, где не ка да пе сни ков био је врт.

Пре ци зно од ре ђе но ме сто Во ји сла вље вог вр та при зи ва кул
тур ни зна чај по ро ди це Илић и ње не ку ће за књи жев ни и кул тур ни 
жи вот у Ср би ји по след њих де це ни ја XIX ве ка. То ни је, да кле, би ло 
ко ји врт из но ви је или ста ри је про шло сти Бе о гра да, ни је са мо грађан
ски врт као сим бо лич ки из раз из гу бље не дру штве не или кул тур не 
уре ђе но сти, ни је са мо врт ко ји је при па дао са мо јед ном пе сни ку 
и ње го вој по ро ди ци, то је врт ко ји је ва жан јер је у окол но сти ма 
једног дру штве но и сто риј ског вре ме на по стао не спор на и ути цај на 
кул тур на чи ње ни ца око ко је се об ли ку је оно вре ме ни књи жев ни 
жи вот и раз вој зна чај ног де ла срп ске књи жев но сти. 

Од те чи ње ни це по ла зи Иван В. Ла лић у сво јој пе сми, ста па
ју ћи у јед ну це ли ну ци тат из кла сич не пе сме и опис про сто ра. Сам 
опис про сто ра вр та ну жно осци ли ра из ме ђу две вре мен ске ствар
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но сти, из ме ђу не ка да, вре мен ске тач ке у ко јој је као кул тур на чи
ње ни ца по сто јао пе сни ков врт, и оног са да, тре нут ка у ко ме на
ста је пе сма и у ко ме је тај врт из бри сан и „све ден на две ано ним не 
зе ле не мр ље / Са обе стра не Бо та нич ке ба ште”. На пр ви по глед, 
врт је ра зо рен, не ка да шња кул тур на чи ње ни ца по сто ји са мо у кул
тур ном пам ће њу и у пе снич кој има ги на ци ји, са да шња ствар ност 
пре бри са ла је не ка да шње по сто ја ње. Али та кав по глед не укла па се 
у по е тич ки хо ри зонт Ла ли ће ве по е зи је у ко ме тра ја ње и пам ће ње 
кул ту ре по ста ју ну жни услов за оп ста нак ве дри не у све ту пу ном 
ис ку ше ња. Ла ли ће ва по е зи ја го то во про грам ски хр ли у су срет тим 
ис ку ше њи ма, су о ча ва се с крај но сним иза зо ви ма ру гоб ног, пре
те ћег и стра шног, не пре ви ђа угро же ну ег зи стен ци ју мо дер ног 
чо ве ка, али упра во у тим ис ку ше њи ма из гра ђу је моћ ну од бра ну 
све та и ње го вих де ла љу ба ви и ме ста ко ја во ли мо. За раз ли ку од 
мно гих мо дер них пе сни ка ко ји су у иро ни ји от кри ли мо гу ћу сна
гу за кри тич ку про јек ци ју све та, или за раз ли ку од ни шта ма ње 
број них пе сни ка ко ји су при бе гли тра гич кој сли ци све та у ко ме су 
за мра че ни сви хо ри зон ти, Иван В. Ла лић је на сто јао да у чи ње ни
ца ма кул ту ре и у епи фа ниј ским еле мен ти ма све та пре по зна мо гућ
но сти тво рач ке об но ве сми сла у све ту. Из го ва ра ју ћи ис трај но да 
све ту та квом ка кав је сте, Ла лић се окре ће кул ту ри и пам ће њу, пе
сни штву и је зи ку. У та квом по е тич ком из бо ру пе сми „Во ји сла вљев 
врт” при па да по себ но зна чај но ме сто.

Прем да де лу је да је из бри са но јед но по сто ја ње, кул тур но пам
ће ње у „Во ји сла вље вом вр ту” при зи ва си лу ко ја ће се ја ви ти и у 
мно гим дру гим Ла ли ће вим пе сма ма. Та си ла је ве тар, и то ве тар 
ко ји пам ти, у исто вре ме ве тар из Или ће ве пе сме и ве тар из ствар
но сти лир ског су бјек та Ла ли ће вих сти хо ва. Тај ве тар је су шта су
прот ност ра зор ним мо ћи ма вре ме на ко је упор но „раз гра ђу је рас
по ред / Не ких во ље них сли ка”. Сли ка ко ју при зи ва Ла лић са др жи 
у сво јој осно ви па лимп сест: во ље не сли ке се – пе сник на гла ша ва: 
„ипак”, и то ипак је сте тај ла ли ћев ски спа со но сни пре о крет у по
след њем тре нут ку, ка да већ де лу је да су ства ри све та нео д бра њи ве 
– про би ја ју кроз сло је ве исто риј ског вре ме на „као во де ни жиг ову 
хар ти ју”.

Пе сма „Во ји сла вљев врт” не за до во ља ва се ти ме што об на вља 
јед ну кул тур ноисто риј ску да тост, ни ти ти ме што ука зу је на јед ну 
мо гућ ност кул тур нопо е тич ког тра ја ња. Она се у дру гом де лу окреће 
рас пра ви о усло ви ма об на вља ња све та ко ји се раз гра ђу је пред очи
ма лир ског су бјек та. Та рас пра ва за по чи ње дра ма тич ним пи та њем:

Шта се мо же
Су прот ста ви ти убр за њу?
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Од го вор је не дво сми слен:

Ста тич ност сре ди шта
Ко је се мо ра иза бра ти.

Иза бра но сре ди ште у реч ни ку Ла ли ће ве по е зи је мо же се озна
чи ти као де ло љу ба ви или као ме ста ко ја во ли мо. Јед но та кво де ло 
или јед но та кво ме сто, иза бра но и по зна ча ју у свом вре ме ну и по 
кул тур ноисто риј ским им пли ка ци ја ма, је сте упра во врт Во ји сла ва 
Или ћа.

Из та квог из бо ра про ис ти че у овој пе сми и по е тич ко утвр ђи
ва ње уло ге пе сни ка. Узи ма ју ћи Или ћа као ка нон ског пе сни ка, а 
ње го ву пе сму „Хим на ве ко ва тав них”, не по сред но по ме ну ту у 
„Во ји сла вље вом вр ту”, као из ра зит при мер јед не пе снич ке уо бра
зи ље, Ла лић од ре ђу је пе сни ка као не ко га ко је, у исто вре ме, и по
сма трач и уче сник, и не ко ко се са мим чи ном по сма тра ња из у зи
ма из ствар но сти и не ко ко у тој ствар но сти уче ству је са „стра сном 
ме ром”. Да би ис пе вао пе сму до стој ну „Хим не ве ко ва тав них” и 
та ко иза брао ста тич но сре ди ште, до вољ но от пор но сред „пу стих 
по ља на на ших”, пе сник мо ра да бу де спо со бан за упо ре до по сто
ја ње: из ван ства ри и у ср цу ства ри, у ствар но сти свог до ба и с јед
на ком стра шћу пред ли цем це ло куп ног кул тур ноисто риј ског тра
ја ња. Са мо у том слу ча ју оства ри ће се за ве шта ње Ла ли ће ве пе сме 
„Во ји сла вљев врт”:

Свет се об на вља не где на пре се ку тог вр та
И ове ре че ни це.

Али свет се у Ла ли ће вој пе сми не об на вља са мо на кра ју пе
сме „Во ји сла вљев врт”. По ве зу ју ћи еле мен те ви дљи вог све та са еле
мен ти ма пе снич ког тек ста, у тре ћем де лу „Кон цер та ви зан тиј ске 
му зи ке”, та ко ђе из књи ге Стра сна ме ра, пе сник ка же: „Об на вљам 
на ду од сло ва до сло ва.” У пе сми „Пи е та”, из књи ге Пи смо, ус по
ста вље на рав но те жа и об на вља ју ћа ди мен зи ја све та пре по зна је се 
у мај чин ском ге сту и у чи ну љу ба ви:

И свет се об на вља у мо јој крет њи
И љу ба ви твог чи на, из ван ме не.

Јед ном ство рен, то нам ис трај но го во ри пе сма „Во ји сла вљев 
врт”, свет мо ра би ти стал но об на вљан из но ва у де ли ма пе снич ке 
има ги на ци је, у не ра зо ре ним еле мен ти ма кул ту ре, у за пам ће ним 
сли ка ма при ро де, у љу ба ви и чу ду ства ра ња.
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3. По е зи ја као ста па ње вре мен ских пла но ва:  
„Пе сни ков гроб”

Два при бли жно јед на ка то ка са чи ња ва ју пе сму Ива на В. Ла
ли ћа „Пе сни ков гроб”. 

Нај пре је то су срет с гро бом Раст ка Пе тро ви ћа, дат пре ци зно 
и у вре мен ској (ле то ко је се про те гло ду бо ко у сеп тем бар; ме сец 
„у дру гој че твр ти”) и у про стор ној ди мен зи ји тог су сре та (да љи не 
„ко је уви ру у тач ку ми ро ва ња”), као и у по ен ти ли стич ком опи су 
са мог гро ба и спо менобе леж ја.

У дру гом де лу пе сме ожи вља ва је дан дру ги су срет. То је су
срет с по е зи јом Раст ка Пе тро ви ћа из ње них раз ли чи тих фа за.

Ако су срет с гро бом Раст ка Пе тро ви ћа об на вља по ра зно ис ку
ство исто ри је, су срет с Пе тро ви ће вим сти хо ви ма, ма кар на стао на 
мар ги на ма, ка ко би ре као Да ни ло Киш, че о ног су да ра са чи ње ни
ца ма ствар но сти, об на вља на сло је ни, па лимп сест ни сми сао по е зи је 
и кул ту ре.

Из ме ђу ова два то ка пе сме као ка ква осо ви на и гра ни ца из ме
ђу два све та, све та по е зи је и све та ствар но сти у ко јој се оства ру је 
пе сни ко ва суд би на, по ло же но је име Раст ка Пе тро ви ћа ис пи са но 
у аме ри ка ни зо ва ној вер зи ји на ње го вом гро бу на гро бљу у Се но
ви том по то ку у Ва шинг то ну ко ји по се ћу је Иван В. Ла лић и свој 
сна жни до жи вљај опи су је 1984. го ди не.

Вра ти мо се су сре ту с пе сни ко вим гро бом, од тог су сре та је 
све и по че ло. Окра ћа ли да ни и по ме ша на го ди шња до ба с по чет ка 
пе сме су ге ри шу осе ћа ње про ла зно сти као при ро дан и, са ста но ви
шта раз у ме ва ња суд би не Раст ка Пе тро ви ћа, ну жан кон текст ове 
пе сме. Дру ги ва жан кон текст оцр та ва се при зи ва њем да љи не. У 
ча су ка да на ста је пе сма и у ча су ка да је уоб ли чен по вод за њу, гроб 
Раст ка Пе тро ви ћа на ла зио се већ де це ни ја ма из ван зе мље, кул ту ре 
и је зи ка ко ји ма је при па дао пе сник. Оту да да љи не ко је нас уво де 
у пе сму ни су ни ка кав екс пре си о ни стич ки од јек раз у ме ва ња све та 
и асо ци ја тив но сти ко ја би би ла са гла сна та квом раз у ме ва њу и 
по е ти ци Раст ка Пе тро ви ћа, оне су кон кре ти зо ва ни ко мен тар из ме
ште но сти усло вље не дра ма тич ним лич ним окол но сти ма пе сни ко
вог жи во та и исто риј ском усло вље но сти ње го ве ма тич не кул ту ре. 
Да љи не су, да кле, плод ег зи стен ци јал не дра ме ко ја ни је окон ча на 
пе сни ко вом смр ћу, већ се на ста вља по сто ја њем из ван кул ту ре у 
ко јој је Раст ко Пе тро вић нео т кло њи во ва жан бе о чуг.

Из пер спек ти ве про ла зно сти и из пер спек ти ве да љи на оп ти
ка Ла ли ће ве пе сме усред сре ђу је се по том на сам пе сни ков гроб. 
Ма кар би ла „ве ли ка као уз гла вље”, ка ме на пло ча је рав но ду шно 
по ло же на у тра ву, за ту ре на „на овом ста ром ту ђем гро бљу”, већ и 
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са мим нат пи сом из гло бље на из пе сни ко вог је зи ка, али са мим тим 
ду бо ко уце пље на у дра му ње го ве суд би не.

У дру гом де лу пе сме на го ве ште на тач ка ми ро ва ња се про бле
ма ти зу је та ко што се уво ди опо зи ци ја из ме ђу ми ро ва ња и ми ре ња, 
да би се на гла ша ва њем од сут но сти „из не ког ва жног кон тек ста” 
отво рио ди ја лог с по е зи јом Раст ка Пе тро ви ћа. Тај ва жни кон текст 
је сте кон текст срп ске по е зи је и укуп не кул ту ре. У та квом кон тек
сту при зи ва ње сло вен ских ли па ни је са мо при зи ва ње про сто ра из 
ко га је Раст ко Пе тро вић де це ни ја ма био из ме штен не го и сло вен
ског хо ри зон та ње го вог пе сни штва. 

Као у не ком об ред ном чи ну, ди ја лог с Пе тро ви ће вом по е зи
јом, осна жен две ма во шта ни ца ма, опи са ну хлад ну и по ма ло оту
ђе ну ка ме ну пло чу пре тва ра у па лимп сест ко ји је чи тљив са мо у 
об но вље ном кон тек сту пе сни ко вог по врат ка у пе снич ки, је зич ки 
и кул тур ни кон текст. Вр ху нац тог ди ја ло га је су за вр шни сти хо ви 
јед не од нај зна чај ни јих Пе тро ви ће вих пе са ма – „Нај сен ти мен тал
ни ју о си то сти ле ген ду” – ко ји су пре тво ре ни у пи та ње и ожи вље
ни па лимп сест:

Па се пи там: где је са да она ода ја про стра на
Где сва ко ве че је ду је гу ље пр же не?

У том пи та њу на ла зи се нај ма ње не ко ли ко вре ме на. Јед но је 
вре ме у ко ме је Раст ко Пе тро вић на пи сао сво ју слав ну пе сму, дру го 
је вре ме ње го вог еми грант ског ис ку ства, тре ће је вре ме Ла ли ће вог 
пе снич ког све до чан ства.

На пе тост из ме ђу исто риј ских усло вље но сти и ствар но сти 
по е зи је мо же се пре ва зи ћи са мо об но вом кул тур не це ло ви то сти 
у ко јој се кул тур ни ко до ви и пе снич ки тек сто ви про жи ма ју и до
пу њу ју, до ла зе у до дир и у ди ја лог. Ина че се кључ о ко ме го во ри 
Ла ли ће ва пе сма ни по што не ће на ћи.

4. По е зи ја као пре ва зи ла же ње за бо ра ва:  
„Про лећ на ли тур ги ја за мр твог пе сни ка”

По е ти ка нео сим бо ли зма до пу ног из ра жа ја до ла зи у пе сми 
„Про лећ на ли тур ги ја за мр твог пе сни ка”. Згу снут и за там њен го
вор про ду бљу је се у стан дард ном је зич ком ре пер то а ру нео сим бо
ли зма: пти ца и ве тар, зве зде и мо ре, ва тра и во да.

И уза све то, пе сма це лим сво јим то ком је сте по ку шај да се 
сим бо лич ким си ла ма на гла си пу но ћа при су ства усред од су ства 
пе сни ка иза зва ног ње го вом смр ћу. Ако је про ле ће об на вља ње жи
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во та и тре ну так у ко ме се ци клич но ука зу ју мо ћи на стан ка, ра ђа ња 
и тра ја ња, смрт је не по ре ци ва чи ње ни ца. Ње на ко нач ност се не за
бо ра вља у овој пе сми, али се, у исти мах, на гла ша ва да је за бо рав 
дру го и још ко нач ни је ли це смр ти.

Оту да „Про лећ на ли тур ги ја за мр твог пе сни ка”, по ла зе ћи од 
по след ње епи зо де у би о гра фи ји пе сни ка ко ме је по све ће на и при
зи ва ју ћи пе сни ко ве сти хо ве и по е тич ки хо ри зонт на ко ме су они 
на ста ја ли, ко ли ко пе сма о смр ти је сте и пе сма о за бо ра ву и о мо
гућ но сти ма да се за бо рав пот чи ни тра ја њу.

„Смрт је из ван ре ше ња”, ка же се у пр вом де лу пе сме, али се 
на са мом кра ју тог де ла на го ве шта ва ре ше ње у ду ху по е ти ке нео
сим бо ли зма:

Кад пе сник умре он из во ди до каз
Да пти ца ле ти и да смр ти не ма.

И на са мом кра ју пе сме овај по е тич ки зах тев по на вља се још 
јед ном, с још ве ћом ка те го рич но шћу:

Смр ти за и ста не ма, пти ца за и ста ле ти,
И нај ве ћа је за блу да за блу да мр твач ни ца.

Про ле ће ни је са мо ци клич но об на вља ње при ро де, оно је у 
кон тек сту Ла ли ће ве пе сме ви дљи во све до чан ство да „сто ји од пам
ти ве ка”. Ако по сто ји пам ти век, пре по знат у об ре ди ма при ро де, 
он да та мо гућ ност пам ће ња мо ра би ти уоб ли че на и у иза бра ним 
де ли ма кул ту ре.

„Свет је ви дљив где се из за бо ра ва вра ћа”, ка же се у фи на лу 
ове пе сме. За бо рав је об лик не по сто ја ња исто као што је, у дру гој 
рав ни, то са ма смрт. Са мо пре ва зи ла же ње за бо ра ва омо гу ћа ва на
ста нак пе сме, тра ја ње кул ту ре, об но ву жи во та и ле по те, сми сла и 
ис ку ства.

Об ли ку ју ћи ра спон од ин тен зив ног ис ку ства смр ти, пре ко 
на чи на пре ва зи ла же ња за бо ра ва, до об на вља ју ћег ис ку ства да 
„смрти за и ста не ма”, „Про лећ на ли тур ги ја за мр твог пе сни ка” оста
је у окви ри ма по е зи је Ива на В. Ла ли ћа нео сим бо ли стич ки из раз 
по тре бе за тра ја њем и пре о кра че њем за да тих гра ни ца. У ка сни јим 
пе сма ма Ла лић тај из раз про ду бљу је су сре том с кул тур ноисто риј
ском ди мен зи јом тра ја ња ко је по ље ис ку ства ис пу ња ва фор ма ма 
кул ту ре, је зич ког пам ће ња и исто ри је.

* * *
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Чи та ва јед на тра ди ци ја сто ји иза ова ко за ми шље не пе снич ке 
ма пе Ива на В. Ла ли ћа. Кон цепт уче ног пе сни ка, оли чен у Сте ри ји, 
кон цепт згу сну тог, сим бо ли стич ког из ра за у ко ме се мно го слу ти 
чак и ка да је до вољ но ре че но, оли чен у Во ји сла ву Или ћу, кон цепт 
не дво сми сле но мо дер ни стич ког пе сни ка ко ји све ста вља на сво ја 
от кри ве ња, што је да то Раст ку Пе тро ви ћу, кон цепт нео сим бо ли
стич ког пе сни ка за ба вље ног пи та њи ма смр ти и за бо ра ва, ка ко је у 
слу ча ју Бран ка Миљ ко ви ћа, све то у Ла ли ће вој по е зи ји ожи вља ва 
као не по но вљи ви амал гам ре кон стру и са не и ак ти ви ра не пе снич
ке тра ди ци је чи ји су гла со ви жи во све до чан ство да по е зи ја има сми
сла са мо ако у исто вре ме по сто ји у свим вре мен ским пла но ви ма: 
са жи вље на са сво јим вре ме ном и ње го вим са знај ним и из ра жај ним 
си ла ма, све сна про шло сти у ко јој је на ста ла иза бра на тра ди ци ја, 
отво ре на пре ма не из ве сној бу дућ но сти у ко јој је из ве сно је ди но 
то да ће са да шњост узи ма ти као за кљу че ну про шлост.

У јед ном раз го во ру из 1964. го ди не Иван В. Ла лић ка же:

Ре као сам да је по е зи ја вид ко му ни ка ци је; по ку ша вам да кле 
да пре не сем чи та о цу сво је исти не, пре по зна ва ња, страх, на ду, по
нос, у же љи да све то по ста не и ње го ва сво ји на. Мо је пе сме има ју 
при ви ле ги ју да на ста ју у овом ве ку, ко ји је од луч ни век људ ске исто
ри је. И да мо жда, у тре нут ку чи та о ца, пре не су не што од мог на сто
ја ња да у сво ме вре ме ну пре по знам ове кон ти ну и те те и тра го ве што 
људ ску про шлост, ко ју пре по зна јем, уво де, пре чи шће ну, у људ ску 
бу дућ ност ко ју са њам. У овој са да шњо сти, ко ју во лим. 

Осло бо ди мо ли овај ис каз окол но сти тре нут ка у ко ме је на стао, 
ла ко мо же мо у ње му пре по зна ти зах тев за ко му ни ка тив ном ди мен
зи јом по е зи је и зах тев за по е зи јом као из ра зом кул тур ног кон ти ну
и те та. Из ре че на вр ло ра но, ова два зах те ва не ће по том на пу шта ти 
по е зи ју и по е ти ку Ива на В. Ла ли ћа. У раз ли чи тим при ли ка ма и 
по во ди ма, у са мим пе сма ма, у есе ји ма и у ау то по е тич ким раз го во
ри ма, Ла лић на гла ша ва обе ди мен зи је свог пе снич ког из ра за. На 
јед ној стра ни, по е зи ја ус по ста вља ди ја лог ка ко са чи та о цем ко ме 
се обра ћа, та ко и са ствар но шћу ко ју при зи ва. На дру гој стра ни, 
по е зи ја об на вља сло је ве пам ће ња, кул ту ре и исто ри је, омо гу ћа
ва ју ћи да у њој на ста ну ви ше стру ко укр ште не пе снич ке це ли не.

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 или 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,



453

ис ти че Ла лић у раз го во ру из 1992. го ди не. Не ко ли ко го ди на ка сни
је пе сник ко му ни ка тив ну и кул тур ноисто риј ску ди мен зи ју свог 
пе сни штва на гла ша ва и јед ном по себ но упе ча тљи вом сли ком: 

По ку ша вам да за ми слим пе сни ка ко ји би био Ро бин зон Кру со, 
и то још са амнeзијом, и не успе вам да за ми слим та квог пе сни ка. 
Ни ко не по ку ша ва да из го ва ра сво је са оп ште ње, сво ју ко му ни ка
ци ју (јер ја сам ду бо ко уве рен да је по е зи ја у сво јој су шти ни ко му
ни ка ци ја) та ко да кре ће од не ке нул те тач ке.

Ако ни је ус пео да за ми сли пе сни ка на лик на Ро бин зо на Кру
соа, пе сни ка бро до лом ни ка оста вље ног без ика квог кон так та и 
ко му ни ка ци је с дру гим пе снич ким то ко ви ма, на се ље ног на пу стом 
остр ву тра ди ци је, ко ји из по чет ка тре ба да осми сли вре ме и из гра
ди је зич ки и фи гу ра тив ни ре пер то ар свог пе сни штва, по чи њу ћи 
од ну ле, јер је до шао на пу сту зе мљу ис пра жње ног ис ку ства, Иван 
В. Ла лић је у сво јим пе сма ма и у сво јим по е тич ким спи си ма об ли
ко вао фи гу ру уче ног пе сни ка ко ји по е зи ју до жи вља ва као не пре
ста но пре и спи ти ва ну тра ди ци ју и ди ја лог са сло је ви ма кул ту ре, 
исто ри је и са вре ме но сти. На су прот сва ком об ли ку за бо ра ва. Че ти
ри Ла ли ће ве пе сме о че ти ри пе сни ка из раз ли чи тих епо ха срп ске 
по е зи је, из ра жа ва ју ћи и че ти ри ва жна обе леж ја ње го ве по е ти ке, 
то не дво сми сле но по твр ђу ју.

Гој ко Б. Бо жо вић
Са мо стал ни ис тра жи вач
Из да вач ка ку ћа Ар хи пе лаг, Бе о град
goj ko.bo zo vic @ar hi pe lag.rs 




