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ИСИ ДО РА БО БИЋ

ОД НОС ЕКС ПЛИ ЦИТ НЕ И ИМА НЕНТ НЕ  
ПО Е ТИ КЕ У СТВА РА ЛА ШТВУ  

ИВА НА В. ЛА ЛИ ЋА*

СА ЖЕ ТАК: Рад ин те гри ше и ту ма чи им пли цит не (по е зи ја) 
и екс пли цит не (ин те р вјуи, есе ји) по е то ло шке ис ка зе Ива на В. Ла
ли ћа, у ци љу ра све тља ва ња сло же ног ау то по е тич ког сло ја ње го ве 
по е зи је, сме шта ју ћи ње го ву те о риј ску ми сао о пе сни штву у окви ре 
фи ло зо фи је струк ту ра ли зма, по ле ми шу ћи са кри тич ким тек сто
ви ма у ко ји ма је ње гов пе снич ки на пор раз ма тран као про кла мо
ва ње постструк ту ра ли стич ких иде ја, по ла зе ћи пр вен стве но од 
пи та ња при ро де је зич ког зна ка, од но са пе сни ка и је зи ка, је зи ка и 
исти не, пе сни штва и ствар но сти, по том и од но са ау тор–де ло–чита лац. 
Основ ни ци ље ви ра да су ука зи ва ње на нео п ход ност ин те грал ног 
про у ча ва ња Ла ли ће ве по е зи је, пред ста вља ње ње го ве те о риј ске 
ми сли као јед ног од нај сло же ни јих пе снич ких кон це па та 20. ве ка, 
али и скре та ње па жње на не ке од ме то до ло шких гре ша ка у до са да
шњој ре цеп ци ји ње го вог де ла, чи ме се бу ду ћим ту ма чи ма скре ће 
па жња на мо гућ ност дру га чи јег са гле да ва ња и вред но ва ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Иван В. Ла лић, ау то по е ти ка, ло го цен три зам, 
струк ту ра ли зам, постструк ту ра ли зам, умет ност од ри ца ња.

Увод

Иван В. Ла лић спа да ме ђу пе сни ке чи је се схва та ње пе снич
ког на по ра ни је ме ња ло у за ви сно сти од пе снич ких фа за, обич но 
по ве за них са ства ра лач ким са зре ва њем, у ко је су угра ђе ни ра зни 

* Рад је осво јио пр ву Бран ко ву на гра ду Ма ти це срп ске, школ ске 2018/19. 
Због оби ма, за по тре бе штам па ња у Ле то пи су, де ли мич но је скра ћен.
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фак то ри, од пси хо ло шких до оних ну жно по ве за них са ис ку ством 
чи та ња и пре би ра ња књи жев них тра ди ци ја. За пра во, чи ни нам се 
да би се и сâм по ку шај стро ге по де ле Ла ли ће вог ства ра ла штва на 
фа зе ис по ста вио ја ло вим, по го то ву ка да је реч о пе сма ма у ко ји ма 
се из ме ђу по е зи је и по е ти ке ја вља знак јед на ко сти, где се пе ва о су
штин ским од но си ма по е зи је и све та, је зи ка и исти не, ау то ра и ње
го вог де ла. Мо же се ре ћи да је сво је ре флек си је о по е зи ји с вре ме ном 
све кон крет ни је и убе дљи ви је из ра жа вао, али је све вре ме имао 
по ве ре ње у исти пра вац кре та ња. Од 1955. до 1996. го ди не, или од 
Бив шег де ча ка до Че ти ри ка но на, Ла лић је об ја вио укуп но је да на
ест пе снич ких збир ки и у њих ути снуо мно штво по е то ло шких ста
во ва, ко ји се јед ни у дру ги ма огле да ју, до пу њу ју и пре пли ћу без 
об зи ра на то о ко ли кој је вре мен ској дис тан ци ме ђу збир ка ма реч. 

Пред мет на шег ин те ре со ва ња је, пр вен стве но, ре флек си ја 
Ла ли ће ве те о риј ске ми сли о пе сни штву на сâмо ње го во пе сни
штво. Ње го ва екс пли цит на по е ти ка огле да ло је има нент ној1, а на 
мо гућ ност по ве зи ва ња по е то ло шких ис ка за из есе ја и ин тер вјуа 
са они ма из по е зи је под ста као нас је и сâм Ла лић, на пи сав ши у 
есе ју о Хри сти ћу: „Ка да пе сни ци пи шу есе је о дру гим пе сни ци ма, 
они нај че шће пи шу о они ма ко је осе ћа ју као сво је прет ке, или као 
сво је срод ни ке”2, не све сно на го ве стив ши да би ње го ви ко мен та ри 
о по е зи ји дру гих мо гли да нам по мог ну у чи та њу ње го вог опу са. 
И за и ста ‒ ме ђу раз ли чи тим по е ти ка ма про на ла зио је и ко мен та
ри сао го то во ис кљу чи во оне ква ли те те ко ји од ли ку ју и ње го ву 
по е зи ју: по сто ја ње си сте ма, до след ност пе снич ког је зи ка, пре ци
зност и ја сно ћу је зич ког из ра за, от клон од над ре а ли зма, кон крет
ност пе снич ке сли ке и та ко да ље; уко ли ко те ква ли те те у не чи јој 
по е зи ји не би пре по знао, уч ти во би то про гла сио мањ ка во шћу. 
По ми сли ти да је то из раз гор до сти ду ха, би ло би исто што и упа
сти у ба нал ну зам ку. Реч је о бес пре кор ном, ап со лут но из гра ђе ном 
уку су, ко јим се (стра сно) ме ри и сво ја и ту ђа пе сма. Чи та ње и пи
са ње су, сва ка ко, тек две стра не јед не исте стра сти.

Ме ђу тим, из ли те ра ту ре о Ива ну В. Ла ли ћу, обим не и ра зно
вр сне, из о ста ју ра до ви ко ји се си сте мат ски ба ве про у ча ва њем ауто
по е тич ког сло ја ње го ве по е зи је, у че му смо и про на шли по вод за 
ово ис тра жи ва ње. Ни шта ма ње ау то ре фе рен ци ја лан у од но су на 
‒ иа ко из вр сног пе сни ка ‒ свог по е тич ког ан ти по да, Бран ка Миљ

1 Под тер ми ном екс пли цит на по е ти ка под ра зу ме ва мо ау то ро ве ре флек си је 
о ства ра ла штву и у ве зи са ства ра ла штвом са др жа не у ин тер вју и ма и есе ји ма, 
дакле, из ван по ет ског кон тек ста, док под има нент ном (им пли цит ном) по е ти ком 
ми сли мо на скуп свих ме ха ни за ма по мо ћу ко јих по е зи ја го во ри о се би са мој.

2 Иван В. Ла лић, „Про ле го ме на за јед но чи та ње по е зи је Јо ва на Хри сти ћа”, 
у: О по е зи ји, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1997, 128.
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ко ви ћа, Иван В. Ла лић за слу жу је да се ње го ва те о риј ска ми сао 
пред ста ви као си стем ко ји ну ди из ве сне од го во ре, пр вен стве но и 
нај ва жни је, на пи та ње о од но су пе сни к–је зик –свет, ко ји је, по ку
ша ће мо да до ка же мо, у сво јој по чет ној и крај њој тач ки усло вљен 
схва та њем бо га, од но сно ко смич ког по рет ка, те да се за тим ис прав
но по зи ци о ни ра у ко ор ди нат ном си сте му у ком се пре пли ћу и па
ра лел но оп ста ју опреч не, на шем пе сни ку са вре ме не фи ло зо фи је 
– струк ту ра ли зам и постструк ту ра ли зам. 

На са мом по чет ку ис тра жи ва ња, од но сно на кон упо зна ва ња 
са це ло куп ним Ла ли ће вим пе сни штвом, на мет ну ла нам се, да кле, 
као основ на, хи по те за о нео п ход но сти ин те грал ног про у ча ва ња ње
го ве ау то по е ти ке. Из два ја њем, гру пи са њем и ту ма че њем ау то по е
тич ких пе са ма, и оних ко је ба рем у не ким аспек ти ма то је су, до шли 
смо до хи по те зе да је реч о пе сни штву ко је по чи ва на струк тура
ли стич ком кон цеп ту ми шље ња, оли че ном, пре све га, у сво је вр сном 
ло го цен три зму и афир ма тив ном од но су пре ма оно ме што су 
постструк ту ра ли сти де фи ни са ли као „ве ли ке на ра ти ве”. Ис тра жи
ва ње смо да ље усме ри ли ка чи та њу пе сни ко вик есе ја и ин тер вјуа, 
под прет по став ком да ће мо у њи ма про на ћи иде је ко је ње го ву ми сао 
о пе сни штву упот пу њу ју, ко је из о штра ва ју сми сао оно га што је у 
по е зи ји спро во дио, па је јед на од основ них хи по те за овог ра да сва
ка ко хи по те за о екви ва лент ном од но су ње го вих две ју по е ти ка, има
нент не и екс пли цит не, а је дан од основ них ци ље ва ука зи ва ње на 
нео п ход ност уви ђа ња њи хо вог пре пли та ња. У том сми слу кроз рад 
ће се на во ди ти, ло гич ки по ве зи ва ти и ко мен та ри са ти по е то ло шки 
ис ка зи из ње го ве по е зи је, есе ја и ин тер вјуа, при че му им пе ра тив 
ни је ус по ста вља ње рав но те же из ме ђу по ет ских и не по ет ских тек
сто ва у сми слу кван ти те та. Про у ча ва ње се кун дар не ли те ра ту ре 
на мет ну ло је, да ље, хи по те зу о свр ста ва њу Ла ли ћа у по гре шне књи
жев но те о риј ске кон тек сте. У ци љу од бра не ових по став ки би ло је 
нео п ход но ући у по ле мич ки од нос са не ким до са да шњим ту ма че
њи ма по е зи је Ива на В. Ла ли ћа, по зи ва ју ћи у по моћ и оне ау то ре 
чи ја су нам ту ма че ња бли ска, али пре све га сâмо Ла ли ће во де ло.

На све тек сто ве при ме њи ва ли смо ме то ду па жљи вог чи та ња, 
у ду ху фор ма ли стич кострук ту ра ли стич ког при сту па ко ји се, ве ру
је мо, у скла ду са са мим про бле мом на мет нуо као је ди ни мо гућ ни.

У скла ду са ам би ци јом да од мно штва раз ба ца них ау то по е
тич ких сли ка и ис ка за скло пи мо мо за ик, Ла ли ће ве по е то ло шке 
ста во ве по ве зи ва ће мо пре ма при ро ди про бле ма о ко ји ма ре фе ри
шу, а не пре ма хро но ло ги ји на стан ка тек сто ва у окви ру ко јих су.3

3 Ка да је реч о Ла ли ће вим ау тор ским тек сто ви ма, глав ни из вор су нам 
Де ла Ива на В. Ла ли ћа у че тво ро том ном из да њу За во да за уџ бе ни ке и на став на 
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Он то ло шки ста тус је зи ка у по е ти ци Ива на В. Ла ли ћа

Од нос Ива на В. Ла ли ћа пре ма је зи ку као би ћу, струк ту ри, 
фе но ме ну, па са мим тим и пре ма је зи ку на ком ства ра, ко ји је, по
пут би ло ког дру гог, тек јед на ма ни фе ста ци ја, је дан по јав ни об лик 
оно га што у он то ло шком сми слу је зик је сте, мо гао би се услов но 
по ре ди ти са од но сом ве ру ју ћег пре ма бо жан ству, или, ре чи ма са
мог Ла ли ћа, „од но сом све сне под ре ђе но сти”.4 То је од нос ко ји је 
на су прот ном по лу од од но са што по чи ва на сум њи, ко јом су, 
нај че шће, на о ру жа ни пост мо дер ни сти, а ко ја се из ра жа ва кроз ми
шље ње да је зик со бом не мо же ни шта да из ра зи, јер не ус по ста вља 
ја сне па ра диг мат ске од но се са дру гим си сте ми ма, од но сно не ма 
сво ју ре фе рен цу у ствар но сти, у оном сми слу у ком је имао, пр вен
стве но, за Де Со си ра. Ап со лут но по ве ре ње у је зик, с дру ге стра не, 
под ра зу ме ва чак и ми шље ње да он ни је ма те ри ја по мо ћу ко је пе
сник ства ра сво је де ло, већ ма те ри ја у ко јој се де ло об ја вљу је: он је 
и из вор, и ток, и ушће пе сме. За Ла ли ћа је је зик чист ак си ом; пе снику 
над ре ђен жи ви ор га ни зам са соп стве ним за ко ни то сти ма, али са, ви
де ће мо ка сни је, чвр стом ве за но шћу за ствар ност, на ко ју упу ћу је.

1. Је зик као не по сред но за да на ма те ри ја;  
пе сник као ње гов ту мач

О тој „све сној под ре ђе но сти” нај не по сред ни је све до че пр ви 
сти хо ви пе сме „За пе ва ча” из ци клу са „Че ти ри епи та фа”:

Ов де ле жи за кле ти ту мач зе ле ног је зи ка.
На пу ште на уста на се ли ла му је пра ши на.
Ко је икад смр ти по гле дао у слух
Као у бу нар гво зде ни, бу нар је ко ви ти
Да ви ди ка ко ска ме њен па да ње ов глас
Да раз би је ти ши ну дна, а дно не по сто ји?5

С пу ним пра вом на слов „За пе ва ча” мо же мо чи та ти: „За пе
сни ка”, пре све га јер је за Ла ли ћа пе сник би ће ду бо ко по ве за но са 

сред ства (ви ди: Иван В. Ла лић, Де ла Ива на В. Ла ли ћа, I–IV: Вре ме, ва тре, вр то ви; 
О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја; Стра сна ме ра; О по е зи ји, За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства, Бе о град 1997). У на по ме на ма пр вог то ма мо гу се про на ћи 
по да ци о на чи ну и кри те ри ју ми ма ор га ни зо ва ња ње го вих збир ки у то мо ве. Сви 
Ла ли ће ви тек сто ви би ће на во ђе ни пре ма овом из да њу. У ода би ру се кун дар не 
ли те ра ту ре ни смо се огра ни ча ва ли ни фор мом кри тич ких тек сто ва ни пе ри о
ди ма у ко ји ма су на ста ја ли, би ра ли смо их ис кљи чи во по слич но сти са на шим 
пред ме том ин те ре со ва ња.

4 Ви ди: Иван В. Ла лић, „О по е зи ји Де си ми ра Бла го је ви ћа”, у: О по е зи ји, 96.
5 Иван В. Ла лић, „Че ти ри епи та фа”, у: Вре ме, ва тре, вр то ви, 119.
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сво јим ар хе ти пом оли че ним у фи гу ри Ор фе ја, пер ма нент но при
сут ној у ње го вој по е зи ји. Уко ли ко па жље во чи та мо и ње го ве есе је 
о пе сни ци ма, уви де ће мо да се у њи ма без ма ло увек слу жи тер ми
ном „пе ва” уме сто „пи ше”, од но сно, „пе ва ње” уме сто „по е зи ја”. 
Да кле – пе сник, то је за кле ти ту мач зе ле ног је зи ка. Ако је пе ва ње 
ту ма че ње је зи ка, озна че ног епи те том „зе ле ни” – што ука зу је да 
ни је реч о кон крет ном већ о при род ном је зи ку и о оп ште чо ве чан
ском ста блу по е зи је – он да је зик без об зи ра на ин ди ви ду ал на чо
ве ко ва је зич ка ис ку ства по сто ји као не што што је објек тив но и 
што кроз пе сни ка про го ва ра, баш као што је то, ре ци мо у ро ман
ти зму, ве ро ва ло се, чи нио бог. 

Ка да је у јед ном од сво јих ин тер вјуа го во рио о ап сур ду ди
хо то ми је сло бо дан/ве зан стих, од но сно о чи ње ни ци да је зик има 
сво ја има нент на пра ви ла ко ја пе сма мо ра да по шту је без об зи ра на 
то да ли ће се ње ни сти хо ви за вр ша ва ти ри мом или не, при знао је: 

Имао сам сре ћу да сам од сво јих по че та ка осе ћао од ре ђе ну 
од го вор ност (да не ка жем: стра хо по што ва ње) пре ма је зи ку, као 
жи вој ма те ри ји. А та се ма те ри ја мо же јед на ко успе шно ор га ни зо
ва ти и у тра ди ци о нал не фор ме и у оне на из глед (са мо на из глед) 
ма ње спу та не уну тра шњом ди сци пли ном.6

У „Пе сми све до ка у про ле ће”, лир ски су бјект пе снич ки до жи
вља ва бу ђе ње при ро де у про ле ће (сме на го ди шњих до ба – Ла ли ће
ва оп се сив на те ма) и, ра до стан што све до чи тој ле по ти, из го ва ра:

А не ко мо ра да се се ћа –
Ја сам пла мен и ја сам пе пео
Ја сам слу га дав ног је зи ка”7

где се ујед но на гла ша ва ју и ми то твор ни еле мент је зи ка, и од нос 
у ком се пе сник је зи ку под ре ђу је.

Пи шу ћи о Вит ме ну, ко ји му је био бли зак и по ве ро ва њу да 
је ко му ни ка тив ност по е зи ји на су шна, и по то ме што су ње го ве 
пе сме за хва љу ју ћи Ла ли ћу осва ну ле у на шем је зи ку, на јед ном 
ме сту, у ду ху свог фа та ли стич ког до жи вља ја је зи ка, пи ше: „По
при ште [песничког] на по ра је је зик; не по сред но за да на ма те ри ја, 
је ди на мо гућ ност пе сни ко ве суд би не.”8 Ако је је зик пе сни ку за дан, 

6 Ви ди: Иван В. Ла лић, „По е зи ја – по хва ла чу ду за да ног нам све та (из во ди 
из раз го во ра)”, у: О по е зи ји, 279.

7 Ви ди: Иван В. Ла лић, „Пе сма све до ка у про ле ће”, у: О де ли ма љу ба ви 
или Ви зан ти ја, 97.

8 Ви ди: Иван В. Ла лић, „По е зи ја – по хва ла чу ду за да ног нам све та (из во ди 
из раз го во ра)”, у: О по е зи ји, 155.
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он да је апри о ран, у сми слу да не по сто је за пе сни ка мо гућ но сти 
из ван оно га што у је зи ку као ап со лут ном би ћу већ по сто ји као 
мо гућ ност – иа ко мо жда ни ка да ра ни је ни је от кри ве но и ис пе ва но. 
Ка да пе сник про на ђе не ку мо гућ ност ослу шку ју ћи („ту ма че ћи”) 
је зик, он да она пре ста је да бу де мо гућ ност и по ста је чи ста ак ту
ел ност. 

У пе сми „Ма ри на III” пе снич ки су бјект сме штен је у ам би јент 
мор ске лу ке чи ју ле по ту упи ја, по во дом ко је кон тем пли ра, и пи та 
се шта да ка же гла сни ку, ако на и ђе. Гла сник је код Ла ли ћа увек 
ме та фо ра за уче сни ка у пе снич кој ко му ни ка ци ји. Не ка да је то 
чи та лац – онај ко ји пе снич ку по ру ку при ма, а ов де је, нај ве ро ват
ни је, тек уну тра шњи глас пе сни ков, онај ко ји ле по ту ко ју пер ци
пи ра мо ра да утка у је зик:

Па шта да ка жем гла сни ку
Ја ви ли се, не на дан, ни пти ца ни му ња,
Из ме ђу о в  д е  и т а  м о
И рас ту ри овај рас по ред ти ши не
Цврч ци ма опер ва жен, и зеб њом
У не да ле ким гла со ви ма ку па ча?9

На по ста вље но пи та ње, од го во ри ће сам се би:

Ре ћи ћу: при зна јем ову ба шти ну,
ове ствар не сли ке, и ду жност
Да се по слу жим на у че ним ре чи ма.10

У том од го во ру са др жан је Ла ли ћев став о соп стве ном ег зи
стен ци јал ном пе снич ком ста ту су, по но во усло вље ном ста ту сом 
је зи ка – у по тре би да се опе ва оно што се по сма тра не ма ам би ци
је за из ми шља њем но вих ре чи, већ се, на про тив, ја вља осе ћа ње 
ду жно сти да се ствар ност оде не у оне до бро по зна те, „на у че не”. 
Та ко се би ра си гу ран пе снич ки пут, мо жда на из глед ма ње за во
дљив и про во ка ти ван, али онај ко ји де лу пру жа ве ћу из ве сност 
тра ја ња.

2. Ам би ва лент ност ћу та ња

Ако смо на тра гу за кључ ка да за Ла ли ћа је зик по сто ји као 
сво је вр сни иде ал чи јем от ки ва њу тај ни пе сни ци тре ба да те же, 

9 Иван В. Ла лић, „Ма ри на III”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 195.
10 Исто.
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он да је на ро чи то за ни мљи ва ве за је зи ка и ти ши не у ње го вој по е
зи ји. По гле дај мо ка ко је то ис пе ва но у ма е страл ној по е ми „15 пре
лу ди ју ма за љу бав”, у це ли ни под ред ним бро јем 2:

Под сто па ли ма би стре пла ве ки ше,
Под ко жом руј ног мо ра де те ли не,
У ме су зе мље што тра је и ди ше
Ко рен је ре чи, и крв то пле тми не.

Љу ба ви, реч је биљ ка, па се њи ше
Ли сна та зве зда из над по вр ши не;
Сло је ви там ни ме ко ко рен скри ше:
Ко рен је ре чи у гли ни ти ши не.11

Баш као што би ре као Мом чи ло На ста си је вић у не што дру
га чи јем кон тек сту, об ја шња ва ју ћи ма тер њу ме ло ди ју – „Нем је 
Бог у све ту би ља ка и жи во ти ња; кроз чо ве ка му ца, кроз умет ни
ка про го во ри... Јер оп ште чо ве чан ско у умет но сти ко ли ко је цве том 
из над, то ли ко је ко ре ном ис под на ци о нал ног”12, и за Ла ли ћа реч 
има свој цвет, свој по јав ни об лик ко ји се на ла зи, ме та фо рич ки, 
из над зе мље. Реч је ли сна та, да кле сло је ви та; ко рен јој је у ти ши
ни, у не че му што се мо же про ту ма чи ти и као не га ци ја са ме ре чи 
– али он да би смо има ли по сла са пе сни ком окре ну тим фи ло зо фији 
ни хи ли зма, што ни ка ко ни је слу чај, а што ће мо де таљ ни је ви де ти 
ка сни је, ма да је и из са мих на ве де них сти хо ва де ли мич но ја сно, 
јер тми на, из ко је из ра ста ју ре чи, ни је опе ва на као пра зна и хлад
на, већ, на про тив, као то пла и пу но крв на. Скло ни ји смо да ве ру
је мо да би иде ал ти ши не, као ко ре на из ког је по ни као је зик, ов де 
ис прав ни је би ло ту ма чи ти кроз од нос са оним што би ти ши ни био 
крај њи опо зит, а то је мно го гла сје, или, пре ци зни је ре че но – га ли
ма ти јас, а не би би ло по гре шно ни по слу жи ти се јед ним не у глед
ни јим тер ми ном – бр бља ње. Је зик да кле, ни је по ни као из ха о са 
ка ко фо ни је, не го из пи то ме, то пло крв не ти ши не. Реч је о ти ши ни 
као не че му што ег зи стен ци јал но и он то ло шки прет хо ди је зи ку, а 
што му не до зво ља ва да се бе одре ши од сми сла, да „из над по вр
ши не” пре ра сте у бун ца ње. У че твр том де лу по е ме „Че ти ри псал
ма” Ла лић се обра ћа во ље ном би ћу (ко је се мо же ту ма чи ти и као 
иде ал ње го вог чи та о ца!) сти хо ви ма:

11 Иван В. Ла лић, „15 пре лу ди ју ма за љу бав”, у: Вре ме, ва тре, вр то ви, 
298.

12 Мом чи ло На ста си је вић, „За ма тер њу ме ло ди ју”, у: Мом чи ло На ста си
је вић: Иза бра на де ла, Про све та, Бе о град 1966, 305, 311.
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Ство ри ћу ти зе мљу у ко јој ре чи из ра сту
При род но у пти це, и жи ве са мо стал но,
Ако има ју сми сла.13

По но во су сре ће мо ме та фо ру из ра ста ња ре чи из зе мље, на ко ју 
се још на до ве зу је ме та фо ра њи хо вог пре о бра жа ја у пти це. Пти це 
фи гу ри ра ју као кла сич ни сим бол сло бо де, те се за пра во об ја вљу
је ве ли чан стве ни па ра докс при ро де ре чи: оне мо гу да бу ду са мо
стал не, од но сно сло бод не, је ди но ако ни су отрг ну те од сми сла – 
је ди но ако на не што из ван се бе упу ћу ју.

И Зо ран Ми шић, Ла ли ћев при ја тељ и срод ник по схва та њу 
по е зи је, у ре цен зи ји пр вог из да ња збир ке Вре ме, ва тре, вр то ви 
об ја шња ва да ве за ре чи и ти ши не про из и ла зи из по тре бе да се 
ре чи ма вра ти чи сто та: 

Иван В. Ла лић је до бро раз у мео тра гич ни, дво сми сле ни ста
тус по е зи је ко ја про ис ти че из ћу та ња и ћу та њу се вра ћа. Да би се 
ре чи што ви ше при бли жи ле не из ре ци вом, тре ба им вра ти ти искон
ску све жи ну и не ви ност. Пе сник је онај ко ји, оп чи њен је зи ком, као 
да је пр ви чо век ко ји про го ва ра.14 

О ам би ва лент ном ста ту су ти ши не го во ри нам, још ду бље и 
по тре сни је, пе сма „Сло во о сло ву”, чи ји на слов тре ба чи та ти у 
скла ду са пр во бит ним зна че њем ре чи „сло во” (ко је је ве ћи на сло
вен ских је зи ка за др жа ла, а ко је је Ла ли ћу по треб но јер со бом под
ра зу ме ва ло гос, ра зум, сми сле ност), као „Реч о ре чи”. Ако је у 
пе сми „15 пре лу ди ју ма за љу бав” ти ши на би ла сим бол скла да и 
пра и зво ра ком је зик тре ба да те жи, ов де се го во ри о ти ши ни као 
ни шта ви лу, а оно се по ве зу је са бож јим ћу та њем из ко га „пре ти 
ужас”. Бож је ћу та ње сва ка ко озна ча ва не по сто ја ње бо га, ко је је 
већ одав но под ра зу ме ва но у во де ћим фи ло зо фи ја ма вре ме на у ком 
је об ја вље на збир ка Стра сна ме ра (1984), а у че му Ла лић пре по
зна је срж свих не спо ра зу ма, свих „смет њи на ве за ма”. Ра ди пре
глед ни је ана ли зе из не ће мо текст пе сме у це ло сти.

СЛО ВО О СЛО ВУ

Са стр ме ко се не ког чи сти ли шта;
Из гу сте ти шме не си гур них ду ша
У по ми ца њу из ме ђу два ни шта,

13 Иван В. Ла лић, „Че ти ри псал ма”, у: Вре ме, ва тре, вр то ви, 199 (кур зив 
И. Б.).

14 Зо ран Ми шић, у: Иван В. Ла лић, Вре ме, ва тре, вр то ви, Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад 1961 (омот).
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Го во рим на бр зи ну; већ ме ку ша
Ћу та ње као об лик са оп ште ња
За ухо ко је не уме да слу ша –

Али ван ре чи не ма ис ку пље ња,
Па за то збо рим; пре о би ље тва ри
Чи ни да тру леж би ва за лог зре ња

У ви дљи вом, где ра зум го спо да ри –
Па ће и све тлост да раз је де ле то
На на ше очи, док тро мо га за ри

У ав гу сту, из ну тра, не по кре том;
А рас па да ње тек све до чи умор
Не пре вла да ног, што зо ве мо све то –

Го во рим, не на пре чац; не ки шу мор
Ан ђел ских кри ла уси ја ње хла ди
Ти ши не што би да бу ја у ту мор,

У бр тву сло ва, у без над ни на дир
Ис ка за; мо рам да гре знем у ре чи,
Јер го вор, то је оп ста нак у на ди –

Са стр ме ко се не ког чи сти ли шта
Ви чем у ве тар, сла жем слог до сло га
У гла сне ре чи, да по ни штим ни шта –

Јер ужас пре ти из ћу та ња Бо га.15

Пе снич ки су бјект пре шао је пут од бр зо пле тог го вор ни ка 
(„го во рим на бр зи ну”) ког „ку ша ћу та ње” јер се обра ћа „уху ко је 
не уме да слу ша” до са бра ног го вор ни ка („го во рим, не на пре чац”). 
До те су штин ске, ег зи стен ци јал не про ме не до шло је услед спо зна
је да „ван ре чи не ма ис ку пље ња”. Ко нач но, он би ра су ви сли збор, 
„сла га ње сло го ва” као су прот ста вља ње од су ству бо га оли че ном 
ме та фо рич ки у ње го вом ћу та њу. У тој тач ки до ла зи се до ве зе (пра)
је зи ка и бо га, до би блиј ског из јед на ча ва ња „У по чет ку бе ше Ло гос 
(Реч), и Ло гос бе ше у Бо га, и Ло гос бе ше Бог”.16 Ти ши на се, да кле, 

15 Иван В. Ла лић, „Сло во о сло ву”, у: Стра сна ме ра, 171–172.
16 „Све то Је ван ђе ље по Јо ва ну”, у: Би бли ја, Глас цр кве, Ша ба ц–Ва ље во– 

Бе о град 2005, 996.
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ов де ја вља као пан дан бр зо пле том го во ру, јер је „уху што не уме 
да слу ша” са свим све јед но хо ће ли при ми ти по вр шну или ни ка кву 
по ру ку. Реч је о ти ши ни као пре ки ду ко му ни ка ци је, као „бр тви”, 
не мо гућ но сти про то ка ја сне, сми сле не ин фор ма ци је. А пе снич ки 
су бјект из вер бал ног уси ја ња, да кле из неко му ни ка ци је, не спа
са ва ни шта дру го до „шу мор ан ђе о ских кри ла”. Да же ли мо да 
бу де мо иро нич ни, ре кли би смо да се ра ди о De us ex mac hi na прин
ци пу; ре ћи ће мо, ипак, да је реч о опо ме ни ко ја до ла зи од бо га као 
пра и зво ра са ко јим је за на шег пе сни ка, ра ди скла да у је зи ку и, са
мим тим, у све ту, нео п ход но има ти ус по ста вљен од нос (о че му ће 
де таљ ни је тек би ти ре чи). Тре ба уо чи ти и то да Ла лић у овој пе сми 
ин си сти ра на пој му сло ва (ре чи) у сми слу го во ра а не пи сма, што 
је јед на од основ них ка рак те ри сти ка ло го цен трич ке ори јен та ци је, 
иа ко Ла лић у јед ном оп штем сми слу, као вр хун ски еру ди та и на
ста вљач „злат не ни ти нео лит ске, ан тич ке, европ ске, ме ди те ран ске, 
ви зан тиј ске, европ ске кла си ци стич ке и ре не сан сне, а та ко ђе, у 
нај ве ћој ме ри, и срп ске на ци о нал не”17, је сте пе сник пи сма.

Са ша Ра дој чић је у свом есе ју о Ла ли ћу, на сло вље ном упра
во пре ма јед ном од кључ них сти хо ва ове пе сме, та ко ђе на тра гу 
слут ње о ам би ва лент ном ста ту су ти ши не код Ла ли ћа. Уви дев ши 
да се мо гућ не не га тив не ко но та ци је ви ке не укла па ју у Ла ли ћев 
ге не рал ни пе снич ки став, за ми слио се над Ла ли ће вим „ви ка њем 
у ве тар” у овој пе сми, те га лу цид но по ве зао са сти хо ви ма јед не 
од зна чај ни јих Ла ли ће вих ау то по е тич ких пе са ма, ко јој ће ка сни је 
у на шем ра ду би ти по све ће на ве ћа па жња: 

Исти на, то је ви ка ње у ве тар, а ми зна мо да тај из раз ука зу је 
на го вор ко ји од ла зи ни у шта, ко ји се ис цр пљу је не на шав ши свог 
адре са та. Али чак и та кав го вор бо љи је од ћу та ња, јер ба рем за 
крат ко, ко ли ко тра је, по ни шта ва од су ство сми сла. При ли ком ту
ма че ња ових Ла ли ће вих сти хо ва тре ба ло би сва ка ко узе ти у об зир 
и јед но слич но ме сто из ње го ве ра ни је об ја вље не пе сме, „Си но ви
ма ко ји ра сту”: „Из ри ца ти опа сност а би ти / ви дљи во ме ве ран; ето 
пра вог за дат ка; / из ви ку јем га у ве тар што ду ва из бу дућ но сти / 
пе пе лом мо јим на тру њен, и ва шим гла со ви ма”. Ове сти хо ве мо же
мо ту ма чи ти у кон тек сту Ла ли ће вог по ве ре ња у по сто ја ње чвр сте 
тра ди циј ске за јед ни це; „ве тар што ду ва из бу дућ но сти” та ко ће 
укљу чи ти и пе пео оног ко да нас го во ри, као и ствар не гла со ве оних 
ко ји ће тек го во ри ти. Пре ма то ме, био би мо жда пре брз за кљу чак 
ко ји би „ви ка њу у ве тар” из пе сме „Сло во о сло ву” при да вао не га

17 Ми хај ло Пан тић, „Пе снич ко за ве шта ње Ива на В. Ла ли ћа”, у: Иван В. 
Ла лић, пе сник, збор ник ра до ва, Кра ље во 1996, 61.
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тив но ин то ни ра но зна че ње. Би ло ка ко да се ова ин тер пре та тив на 
ди ле ма раз ре ши, оста је исти на да је го вор на пор да се по бе ди ко
смич ка стра ва...18 

Ми би смо до да ли још да ве тар у мре жи сим бо ла на ко јој по
чи ва Ла ли ће ва по е ти ка има по вла шће ни ста тус, у окви ру ког му 
се уо би ча је на се ман ти ка по ме ра – он ни је сим бол про ла зно сти и 
не по врат ног од но ше ња. На про тив – он про но си гла со ве из вре ме
на у вре ме, из про сто ра у про стор, он по ве зу је про шлост са са да
шњо шћу; сим бол је бес крај не ци клич но сти. 

3. Ко му ни ка ци ја, ло го цен три зам, „пре по зна ва ње”

Ла ли ћев став пре ма над ре а ли зму је, као што се мо же на слу
ти ти, из ри чи то не га ти ван.19 С об зи ром на то да је наш за да так да 
Ла ли ће ву те о риј ску ми сао сме сти мо у ње му са вре ме не те о риј ске 
окви ре, ње гов од нос пре ма над ре а ли зму нам је би тан јер су над
ре а ли сти и пост мо дер ни сти у сво јим уве ре њи ма о је зи ку ве о ма 
бли ски. Оно што по ве зу је над ре а ли зам и пост мо дер ну сва ка ко је 
про ти вље ње ло го цен три зму, иа ко сам тер мин „ло го цен три зам” 
над ре а ли сти ма ни је био по знат.20 За над ре а ли сте је зик ни је имао 
ре фе рен цу у ствар но сти у ко јој вла да ло гос, већ у под све сти и сну, 
и зна че ње се за њих ус по ста вља ло пре на фо ну је зич ког зву ча ња, 
пре на фо ну оно га што би се лин гви стич ком тер ми но ло ги јом на
зи ва ло „озна ком”. Пост мо дер на чи ни исто то: про ти ви се иде ји да 
је зик има ре фе рен цу у би ло че му осим у се би са мом. У скла ду са 
прет по став ком да је пи шу ћи о по е зи ји дру гих све до чио и о свом 
пе снич ком све ту, ве ру је мо да је у есе ју о по е зи ји Де си ми ра Бла
го је ви ћа Ла лић дао вр ло пре ци зну сли ку свог схва та ња је зи ка. 
На кон ис ти ца ња да је у Бла го је ви ће вој по е зи ји реч о „нео гра ни
че ном по ве ре њу у сми сао и смер по кре та је зич ке ма се”21, о пе сни ку 
ко ји се „с по ве ре њем осла ња на сво је осе ћа ње је зи ка – јед но спе
ци фич но осе ћа ње при ти ска је зи ка”22, на гла ша ва се да Бла го је вић 

18 Са ша Ра дој чић, „Али ван ре чи не ма ис ку пље ња”, у: Иван В. Ла лић, 
пе сник, збор ник ра до ва, 145.

19 Као и сва ки ве ли ки пе сник, осве стио је да је над ре а ли зам нај бо љи када 
га не ства ра ју над ре а ли сти, од но сно ка да се ја вља у по е зи ји тек као за чин. Иш
чи та вао је и над ре а ли стич ку по е зи ју и узи мао од ње оно што је нај вред ни је. 
Упра во тра ди ци ји фран цу ског над ре а ли зма ду гу је за не ке сво је фан та стич не 
сли ке, по пут „пур пур не кр пе ле пр ша ве зо ром”. Над ре а ли зму се, да кле, про тиви 
као по кре ту, јер по чи ва на зби ру аван гард них по е тич ких на че ла.

20 Тер мин се пр ви пут по ја вљу је 1967. го ди не у књи зи О гра ма то ло ги ји 
фран цу ског фи ло зо фа Жа ка Де ри де.

21 Ви ди: Иван В. Ла лић, „О по е зи ји Де си ми ра Бла го је ви ћа”, у: О по е зи ји, 92.
22 Исто, 94.
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ства ра пе сму „па зе ћи да се ахи тек ту ра пе сме, по не кад вр ло бо га
та и буј на, не слег не и не уру ши под соп стве ном те жи ном”23, да 
му је „и по ред из ве сне хер ме тич но сти пе сма вр ло ко му ни ка тив на, 
чи ста у сво јој ко му ни ка тив но сти”24, до да ју ћи да је зик „уме да 
бу де де струк ти ван ако се пот пу но от ме кон тро ли” и да „вер бал но 
из о би ље ла тент но угро жа ва (а по не кад отво ре но оне мо гу ћа ва) 
пре ци зност ко му ни ка ци је”.25 Из истог раз ло га је Мо ни де Бу ли за 
Ла ли ћа нео ства рен пе сник – због де струк тив не при ро де ње го вог 
је зи ка: „Ре а го вао је се лек тив но, у из ве сној ме ри; од лу чио се за над
ре а ли зам, па му жр тво вао све, чак и је ди ни за лог сво је по е зи је: 
је зик”26, пи ше Ла лић, до да ју ћи да Де Бу ли „ни је је ди на жр тва не
спо ра зу ма са по е зи јом, је зи ком и ре спек тив ним тра ди ци ја ма”.27 

Мар ки рај мо, нај пре, син таг му не спо ра зум са по е зи јом, је зи
ком и ре спек тив ним тра ди ци ја ма, а по том по зи тив но вред но ва ње 
ко му ни ка тив но сти Бла го је ви ће ве пе сме, осо би не ко јом је Ла лић 
кроз ин тер вјуе опи си вао и сво ју по е зи ју. Ако пе сма тре ба да оства
ри ја сну ко му ни ка ци ју са чи та о цем, он да је зик пе сме ну жно мо ра 
да има зна чењ ску коп чу са ствар но шћу. На су прот ном по лу од 
ко му ни ка тив но сти ста ја ла би хер ме тич ност, чи ји је је дан од ти пич
них по јав них об ли ка у пост мо дер ни зму сло же на ин тер тек сту ал на 
мре жа. Иа ко и сам склон обо га ћи ва њу сво је по е зи је фраг мен ти ма 
из ра зних ли те ра ту ра (нај че шће у ви ду алу зи ја и па ра фра за а го
то во ни кад у ви ду до слов них ци та та – што га та ко ђе чи ни ма ње 
пост мо дер ни стом), по во дом ин тер тек сту ал но сти Че ти ри ка но на 
Ла лић у свом по след њем ин тер вјуу (1996) ка же: 

Ме ђу тим – а то је, што се ме не ти че, ов де нај ва жни је – чи та
лац не са мо да ни је ду жан да све то зна28, не го и има пра во да бу де 
то тал но не за ин те ре со ван за све те де та ље ре ле вант не за фор му 
Че ти ри ка но на. То је на про сто књи га са ста вље на од че ти ри ци
клу са, са чи ње на од по де вет пе са ма; те пе сме и ти ци клу си тре ба 
да деј ству ју као по е зи ја, на пр вој рав ни ко му ни ка ци је – пе снич ког 
са оп ште ња.29 

Да се Ла лић за ла же за са оп ште ње пре ци зне по ру ке је зи ком 
ви ди се и из есе ја о Ми лу ти ну Бо ји ћу: 

23 Исто.
24 Исто, 95.
25 Исто.
26 Иван В. Ла лић, „Апо те о за нео ства ре ног пе сни ка”, у: О по е зи ји, 194.
27 Исто.
28 Под „све то” ми сли се на раз не тек сто ве угра ђе не у Че ти ри ка но на.
29 Иван В. Ла лић, „По е зи ја – по хва ла чу ду зада ног нам све та (из во ди из 

раз го во ра)”, у: О по е зи ји, 289.
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На и ме, мла ди пе сник нај че шће же ли да све ту пр вен стве но са
оп шти чи ње ни цу да он је сте пе сник; то ће нај при род ни је учи ни ти 
на тај на чин што ће се ви ше кон цен три са ти на сам је зик, а ма ње на 
по ру ку ко ју је зик тре ба да по не се и на пре ци зност те по ру ке.30

Али о по ет ском је зи ку као огле да лу ствар но сти, као ма те ри ји 
за да ној да би се ствар ност у њу пре се ли ла и у њој би ла ни шта ма ње 
ствар на, нај бо ље го во ри сâма Ла ли ће ва по е зи ја. Из двој мо, нај пре, 
има ју ћи то на уму, „Ту ма че ње му ње”, јед ну од мно гих ау то по е тич
ких пе сма из збир ке Стра сна ме ра. До слов но, она је упут ство за 
пи са ње пе сме – са чи ње на је од мно штва апо стро фич них сти хо ва, 
где се ау тор обра ћа ства ра о цу ко ме је за да но да „ту ма чи му њу”, 
од но сно да пи ше о њој. Обра ти мо па жњу на сâм из раз „ту ма чи”, са 
ко јим смо се већ би ли су сре ли у пе сми „За пе ва ча” из збир ке Вре ме, 
ва тре вр то ви – као што се та мо пе сник по зи ци о ни ра као ту мач 
за да ног је зи ка, ов де је у уло зи ту ма ча за да ног све та, од но сно ње
го вих по ја ва. Из дво ји ће мо за на шу ана ли зу кључ не сти хо ве:

Ко ли ко за по че так, тре ба опи са ти траг –
ту ћу дљи ву све тло сну нит, утка ну у су ру
асу ру олу је, у тре нут ку док за тва раш про зор;
Опис мо ра да се по ду да ра у све му са крат ким зби ва њем, ма ло час,
На још оша му ће ној мре жња чи. То зна чи
Да не сме би ти од сту па ња од стро ге
Не бе ске слу чај но сти; (...)

За опис тра га му ње по треб но је стр пље ње,
го ди не и мно го му ња, за ве жбу. Не зго да је
Што ни јед на ни је иста; али на кра ју
Опис ће би ти ства ран, у успо ре ном сним ку.
А сад ту ма че ње – па зи, то ни је је тра би ка;
То је ва тра, уси ја на и кад је за у ста виш
У пам ће њу. Па зи да не опр љиш је зик
Ка да је за у стиш, сми сао да јој за у здаш –
А по сто ји и ка зна, ако ту ма чиш ла жно.
Кло ни се Хе си о да, не по у здан је. А не ве руј
Ни кон стан ти бр зи не све тло сти. Ра ди сам,
Да де ши фру јеш тај иде о грам, из ду жен
И по не кад на при ли ку ра чве. Слу тиш
Да му је сми сао јед но ста ван, и да уби ја
Схва тиш ли га без при пре ме. (...)31

30 Иван В. Ла лић, „О по е зи ји Ми лу ти на Бо ји ћа”, у: О по е зи ји, 61.
31 Иван В. Ла лић, „Ту ма че ње му ње”, у: Стра сна ме ра, 37–38.



500

У пи са њу, да кле, не сме би ти про из вољ но сти ко ја би ро ди ла 
не што што би смо би ли сло бод ни да на зо ве мо ко ровсми слом. Ла лић 
се за ла же за је зик ја сних и пре ци зних пе снич ких сли ка, тран спо
но ва ња већ по сто је ћег у је зик ње го вим вер ним пре сли ка ва њем, 
као и за упо ран рад на из о штра ва њу свог пе снич ког ору ђа. Обра
ти мо па жњу и на опо ме ну „па зи, то ни је је тра би ка” – по ред су
ге сти је да је му ња ве ли чан стве ни фе но мен ко ји је да ле ко од сва ке 
про за ич но сти, су ге ри ше се и да је му ња – му ња, а не не што дру го, 
и да у је зи ку мо ра као му ња да осва не. Нај те же је до ћи до јед но
став но сти, за то Ла лић опо ми ње да сми сао, ко ји сам по се би по сто
ји и ко ји је јед но ста ван, мо же да за ва ра, те да га је по губ но „схва
ти ти без при пре ме”. Са ма ве ра у по сто ја ње из ве сног сми сла ко ји 
је зик тре ба да пре не се су ге ри ше да за Ла ли ћа по е зи ја, ма ко ли ко 
по ста ла за гле да на у са му се бе, не сме пре те ра но да се уда љи од 
све та. То је јед на од та ча ка у ко јој се Ла лић при бли жа ва, ра ме уз 
ра ме, Ми о дра гу Па вло ви ћу, ко ји у сво јој По е ти ци мо дер ног пи ше 
упра во о про бле му рас ко ла по е зи је и све та:

За блу да ко ју [поезија] ства ра је сте за блу да о соп стве ној, су
штин ској ау то но ми ји. Ако је тач но да се по е зи ја, и умет ност уоп
ште, из два ја ју из оста лих људ ских де лат но сти, и за слу жу ју по се бан 
при ступ и сво је вр сно по што ва ње, не зна чи да је та ау то но ми ја ап
со лут на, ван људ ска, да по е зи ја пред ста вља су шти ну над су шти
на ма, исти ну раз ли чи ту од дру гих исти на овог све та. Из пр ве за
блу де про ис ти че и дру га: да је по е зи ја по се бан по глед на свет, 
по себ на фи ло зо фи ја жи во та, да се свет мо же по е ти зо ва ти.32 

А то је ујед но и тач ка у ко јој се по ста вља на су прот ни пол од 
Бран ка Миљ ко ви ћа, ко ји је ре чи по штопо то же лео да осло бо ди 
упу ћи вач ког зна че ња. А глав но пи та ње (ко је Миљ ко ви ћа мо жда 
чи ни, а мо жда и не, ма ње пе сни ком) је пи та ње да ли је за и ста ус
пео то да спро ве де кроз сво ју по е зи ју, или је то тек јед на лу цид на 
фан та зма, је дан иде ал.

У Ла ли ће вој пе сми, да кле, тре ба да се пре по зна свет, не да се 
ства ра дру га чи ји(м). О том пре по зна ва њу све до чи, ре ци мо, ди ван 
за вр ше так пе сме „Ви до ва Го ра”:

За то и си ла зи мо без окле ва ња:
Све у су тра шњем пам ће њу из ре ци во
Већ је у на ма, као во де ни жиг
У чи стом ли сту,

што га за те бе ис пи су јем

32 Ми о драг Па вло вић, По е ти ка мо дер ног, Гра фос, Бе о град 1978, 9.
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Ре чи ма о Ви до вој Го ри,
Ре чи ма, је ди ним спра ва ма
Ко ји ма бу дућ ност пре но сим у сли ке,
У сли ка ма да би се пре по зна ва ли, до ди ром,
Да нас, из да на у дан,

као и по след њи сти хо ви пе сме под ред ним бро јем 4 из ци клу са 
„Ка ле мег дан”:

Па ипак, – пе ва ла ми пти ца – ипак,
Ако пре по зна јеш имаш и за што:
Пе ча ти сто је, зна чи и све од ред бе вре де,
А оста ло мо раш да из ми слиш. Нај зад,
За то и је си ов де. – 

А ја пре по зна јем
Да по све до чим, пти цо, ову сви ре пост,
И пе вам да бих пре по зна вао.33

У есе ју о скром ном пе снич ком опу су Мла де на Ле сков ца, Ла
лић је чак, им пли цит но, су ге ри сао по де лу пе сни ка на оне ко ји 
пе ва ју ћи же ле да ства ра ју но ви свет, и на оне ко ји ства ра лач ки 
по дра жа ва ју овај по сто је ћи: 

Пе сме... от кри ва ју Мла де на Лек сов ца као чла на оне по ро ди це 
пе сни ка, ко ја је по е зи ју схва ти ла не као мо гућ ност јед не па ра лел не 
кре а ци је, не го као сла вље, као апо ло ги ју да ног и за да ног све та.34 

Кри ти ци су већ до бро по зна ти број ни раз го во ри са Ла ли ћем 
у ко ји ма је он по твр дио да је „ре као ДА све ту”. Пре гршт је ди рект
них и не дво сми сле них из ја ва Ива на В. Ла ли ћа о од но су пе сме и 
све та, као што су: „За да ни свет ни је, ка да се тран спо ну је у по е зи ју, 
ни бо љи ни го ри; он оста је ства ран”35; „(...) за да так пе сни ка је – 
све му стра шно ме упр кос – да сла ви за да ну ре ал ност”36; „Али ја, 
од са мих сво јих по чет ка, ни сам ни хтео ни мо гао да пе вам не
га ци ју”37 и та ко да ље. На ма је у истом сми слу вр ло ин ди ка ти ван 
и је дан од сли ко ви ти јих Ла ли ће вих од го во ра из ин тер вјуа, одго
вор из ког је ја сно да он те жи да му пе сма бу де – ма ко ли ко бо га та 

33 Иван В. Ла лић, „Ка ле мег дан 4”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 48.
34 Иван В. Ла лић, „О по е зи ји Мла де на Ле сков ца”, у: О по е зи ји, 271.
35 Иван В. Ла лић, „По е зи ја – по хва ла чу ду за да ног нам све та (из во ди из 

раз го во ра)”, у: О по е зи ји, 271.
36 Исто, 290.
37 Исто, 271.
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сло је ви ма сми сла (ов де је го во рио, кон крет но, о мит ском у по е зи
ји) – ја сна, јер је, у ду ху ин си сти ра ња на ко му ни ка тив но сти по е
зи је – њен за да так да до пу ту је до чи та о ца и са оп шти му се: 

Ке стен пре ко пу та мо је ку ће мо гу да за ми слим као ar bor vi tae, 
као axis mun di, не са мо да га за ми слим, не го да му у пе сми по ве рим 
та кву функ ци ју, да га про из ве дем у осо ви ну све та... И са да по сто је 
два ке сте на: онај пред ку ћом и онај у пе сми. А оба су ствар на – сва
ки на свој на чин. Ни сам на пи сао та кву пе сму о ке сте ну (ко ји је, 
ина че, упра во про цве тао...), али у јед ној пе сми из Стра сне ме ре 
из ла зим на те ра су и ви дим Ар го ли ду. У ха лу ци на ци ји, она је ствар на. 
Зид на ком се сун ча мач ка ки клоп ски је зид. Ако ми, про чи тав ши 
пе сму, то не по ве ру је те, то зна чи да пе сма ни је ус пе ла да се оства ри; 
да је пе сма, а не Ар го ли да, мо ја ха лу ци на ци ја.38 

Не тре ба, да кле, на ив но по ми сли ти да се под „све том”, ко ји 
је гра ђа за тран спо но ва ње у је зик, у Ла ли ће вом слу ча ју под ра зу
ме ва са мо оно што је ре ал но и здра во ра зум ско. И Ла лић, баш као 
и за кле ти над ре а ли ста, мо же да по ђе од фан та зи је, сна или би ло 
ког дру гог об ли ка под све сне кре а ци је од ко јих се по ла зи ло од када 
је по е зи је, али на чин тран спо но ва ња те гра ђе у је зик мо ра, за Ла
ли ћа, би ти здра во ра зум ски – баш као што је опи са но у „Ту ма че њу 
му ње”. Ре зи ми рај мо: за чи та о ца мо ра да по сто ји кључ, од го нет ка, 
мо гућ ност да се пе сма де ши фру је. Ре чи ма са мог Ла ли ћа:

Пе сма мо ра да бу де и пи та ње и од го вор, ис каз и оправ да ње ње 
ис ка за... А је зик ни је са мо ме ди јум ко му ни ка ци је ра ци о нал них 
ис ку ста ва не го, у сво јој при мар ној пе снич кој функ ци ји, ин стру мент 
„са оп ште ња не из ре ци вог”, ко му ни ка ци ја од ре ђе них су бли ми нар
них су штин ских ис ку ста ва, ко ја има за циљ гра ђе ње из ве сног људ
ског за јед ни штва, от кри ва ње (или по нов но от кри ва ње) це ло ви те 
ви зи је све та.39

У по след ње сти хо ве пе сме „Пар ка ма”, у ко јој Ла лић мо ли 
моћна мит ска би ћа да му по да ре „јед но ле то не у пр ља но не спо ра
зу мом ства ри”40 утка на је упра во але го ри ја пе снич ког на по ра који 
под разу ме ва по ста вља ње „кон струк тив не за го нет ке” чи та о цу (овде: 
„гла сни ку”)41, увла че ње чи та о ца у вир пе снич ког је зи ка из ког ће 
уме ти да се из ба ви:

38 Исто, 274.
39 Иван В. Ла лић, „Це ло ви тост ис ка за и ви зи је”, у: О по е зи ји, 219.
40 Иван В. Ла лић, „Пар ка ма”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 243.
41 У не што дру га чи јем кон тек сту, Со ња Ве се ли но вић по во дом мо ти ва гла

сни ка у овој пе сми пи ше: „Упе ча тљи ва сли ка гла сни ка ко ји у зам ку ре чи уле ће 
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Јед но ми ле то тре ба, из ре ци во и чи сто
Да не ко ли ко ре чи по ста вим ме ђу сен ке
И све тло сти, у тач ну рас по ре дим их зам ку
За гла сни ка,

ко ји у њу са осме хом се хва та,
И го ри из над до вр ше ног сло ва.42

Не мој мо пре ви де ти ни су ге стив но пре ла ма ње сти ха („Да не
ко ли ко ре чи по ста вим ме ђу сен ке // и све тло сти”). Ти ме се ма е страл
но, на ви зу ел ном пла ну пе сме, по ја ча ва кон траст из ме ђу сен ки и 
све тло сти, про ду бљу је ње гов сми сао. Баш као ка да Вас ко По па, 
иа ко у дру га чи јем по ет ском кон тек сту, у пе сми „Са вин из вор”, 
ка же да „Са њи вим зе ле ним тре па ви ца ма / тра ва и скри ва и от кри
ва / сту де ну про вид ну исти ну”43, Ла лић го во ри да пе сник тре ба и 
да скри ва и да от кри ва про вид ни сми сао. За то су јед но став не ме
та фо ре сен ки и све тло сти ов де од лич на ре ше ња, а ме та фо ра тач на 
зам ка од есен ци јал ног зна ча ја, као сво је вр сни екви ва лент ме та фо ри 
стра сна ме ра, од ба ци ва њу би ло ка кве про из вољ но сти услед ко је 
би се „гла сни ко во” хва та ње уко штац са по ру ком ис по ста ви ло не успе
лим. А не мој мо пре ви де ти ни чи ње ни цу да је баш ова пе сма по све
ће на Хел дер ли ну44, ко га Ла лић у јед ном од ин те р вјуа по ми ње го
во ре ћи о „за да но сти” све та и пе ва њу као ту ма че њу већ по сто је ћег: 

Хел дер лин у јед ној од сво јих нај леп ших и нај зна чај ни јих пе
са ма, ми слим на „Пат мос”, ка же да „Отац... во ли нај ви ше да о чвр
стом сло ву ста ра мо се, а до бро ту ма чи мо по сто је ће”. Не мо же се 
јед но став ни је, са же ти је, а ни ду бље из ра зи ти је дан жи вот ни став 
ко ји је на ук о по е ти ци. Не по сто ји дру ги, или кра ћи пут; ви дљи во 
и из ре ци во су на ша суд би на.45 

До дај мо: Хел дер ли но во „чвр сто сло во” јед на ко је Ла ли ће ве „на
у че не ре чи” (при мер ко ји смо већ на ве ли). Ре ла ци ја Ла лић –Хел де р лин 

као леп тир у све тлост лам пе и ту са го ре ва са осме хом, ја сно ука зу је на дво смисле
ну при ро ду по ет ског чи на – на ра дост ства ра ња, али и на нео п ход ност пот пу ног 
пре пу шта ња, ста вља ња у слу жбу ре чи, по ве ре ња у текст” (ви ди: Со ња Ве се ли
но вић, „Пре во ђе ње Хел дер ли на – ви до ви бив ство ва ња у је зи ку”, у: Пре во ди
лач ка по е ти ка Ива на В. Ла ли ћа, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2012, 122).

42 Иван В. Ла лић, „Пар ка ма”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 243.
43 Вас ко По па, „Са вин из вор”, у: Са бра не пе сме, Дру штво Вр шац, ле па 

ва рош, Вр шац 1997.
44 По сто ји и Хел дер ли но ва пе сма ко ја у пре во ду Ива на В. Ла ли ћа по чи ње 

истим сти хом, на сло вље на упра во – „Пар ка ма”. (Пе сма по сто ји на срп ском је
зи ку и у пре во ду Ми о дра га Па вло ви ћа, Бра ни ми ра Жи во ји но ви ћа и Зво ни ми ра 
Мр ко њи ћа.)

45 Иван В. Ла лић, „По е зи ја – по хва ла чу ду за да ног нам све та (из во ди из 
раз го во ра)”, у: О по е зи ји, 280.
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је, да кле, ве о ма сло же на; реч је о ин те р тек сту ал но сти ко ју је Ђор ђе 
Де спић пи шу ћи о Па вло ви ће вој по ет ској ре ин тер пре та ци ји ове 
Хел дер ли но ве пе сме на звао „хо ти мич ном, алу зив ном”46, на гла
ша ва ју ћи да је ње на при ро да та ква „тим пре што је сам Па вло вић, 
као ве ли ки љу би тељ Хел дер ли на, ову пе сму пре вео на срп ски 
је зик”.47

Стра сна ме ра и тач на зам ка као ме то ни ми је Ла ли ће вог пе
сни штва су шта су су прот ност сва кој не су ви сло сти. Је дан од сво
јих ве о ма рет ких али не и не у спе лих по ет скопро зних тек сто ва 
Ла лић за вр ша ва ре че ни цом: „И за то те пам реч ки ша, рас кла пам 
је на сло го ве, не жно, отва рам ма лу цр ну ку ти ју у ко јој чу вам кључ 
ра зу ма”.48 Ако се рас кла па њем ре чи до ла зи до кљу ча ра зу ма, он
да у ре чи по чи ва ло гос, што по но во по твр ђу је да је наш пе сник 
при лич но да ле ко од постструк ту ра ли стич ког по и ма ња је зи ка. 
Страх од не спо ра зу ма чи ји је узрок у уда ља ва њу је зи ка од сми сла 
и све та од по рет ка, про ве ја ва кроз за вр шне сти хо ве „Ка си о пе је”:

А ко да пре и ме ну је са зве жђа, да нас,
Је зи ком овим већ уса вр ше ним
Да сла ви не спо ра зум?49

Још јед ну од по твр да пе сни ко ве фи ло зо фи је пре ма ко јој у је
зи ку мо ра да се огле да свет про на ла зи мо у по след њим сти хо ви ма 
пе сме „Ма ри на IV”, ко ји сле де на кон опи са зби ва ња на по вр ши ни 
мо ра:

У по ве за но сти све га што се зби ло
Од ма ло час до ово га сло ва,
У не ви дљи во ме кре чу
Де лић је на де ко ја при ста је
Да бу де ви дљи ва:

ова ре че ни ца
По ста је чит ка тек у огле да лу мо ра.50

Је зик ко ји о мо ру го во ри мо ра, да кле, у са мом мо ру да се 
огле да; мо ра да га пре сли ка у се бе вер но и исти ни то. Баш као што 
је то био слу чај са му њом у „Ту ма че њу му ње”.

46 Ђор ђе Де спић, „Мле ко иско ни”, у: По ре кло пе сме: по тен ци јал ин тер
тек сту ал но сти у по е зи ји Ми о дра га Па вло ви ћа, Аго ра, Зре ња нин 2008, 56.

47 Исто.
48 Иван В. Ла лић, „Ноћ на ки ша”, у: Вре ме, ва тре, вр то ви, 322.
49 Иван В. Ла лић, „Ка си о пе ја”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 247.
50 Иван В. Ла лић, „Ма ри на IV”, у: исто, 196.
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По е зи ја Ива на В. Ла ли ћа као „умет ност од ри ца ња”

Из до са да ту ма че них Ла ли ће вих ре флек си ја о од но су пе
снич ког је зи ка и пе снич ке гра ђе јед на је ствар не дво сми сле но 
ја сна: пре ци зност пе снич ког са оп ште ња у ње го вом је ства ра ла
штву по ста вље на као вр хун ски им пе ра тив. Да би се пре ци зност 
по сти гла у свом пу ном ин тен зи те ту, нео п ход но је ели ми ни са ње 
све га што би по губ но ути ца ло на оштри ну пе снич ке сли ке и на 
са др жај и сми сао пе снич ке по ру ке. У ин тер вјуу из 1970, го во ре ћи 
ка ко за ње га са зре ва ње не зна чи про ме ну ори јен та ци је већ по ди
за ње све сти о одва ја њу нај бит ни јег од ма ње бит ног, ре као је: 

За ме не зре лост зна чи 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. Не мо гу ће је ис ка за ти све.51 

У не ко ли ко пе са ма је, ме та фо рич ки или до слов но, опе вао тај 
„ма ње је ви ше” прин цип. По ђи мо од пе сме у ко јој је ме та фо ри за
ци ја нај сло же ни ја – пе сме под ред ним бро јем IV из ци клу са „Ал гол”, 
ко ја по чи ње сти хо ви ма:

При се ћам се во де, и пам тим јед ну зве зду
Ко јој се бо јим да из го во рим име,

Јед ну зве зду ко ја мо же да по пи је сву во ду све та
У де ли ри ју му сво је же ђи;
Јед ну зве зду ко ја не мо же да ста не у мо ју реч.52

Ако по ста ви мо пи та ње за што зве зда Ал гол „не мо же да ста не” 
у Ла ли ће ву реч, до би ће мо од го вор: јер она „у де ли ру ју му сво је 
же ђи мо же да по пи је сву во ду све та”. Де ли ри јум и пре ко мер на жеђ 
не при ја те љи су стра сној ме ри.

И баш као што је пе сник ре као у ве зи са ин тер тек сту ал но шћу 
сво ја Че ти ри ка но на – ни чи ње ни це о овом не бе ском те лу ни су 
ну жне за раз у ме ва ње пе сме на рав ни ко му ни ка ци је, пе снич ког 
го во ра. Али мо гу нам по мо ћи да ду бље про ник не мо у сми сао и 
функ ци ју ме та фо ре Ал го ла. То је зве зда ко ја је још у ан тич ко вре
ме би ла по зна та по про мен љи во сти свог сја ја. Тек кра јем 19. ве ка 
до ла зи се до от кри ћа да ни је реч о јед ној већ о две ма зве зда ма, 

51 Иван В. Ла лић, „По е зи ја – по хва ла чу ду за да ног нам све та (из во ди из 
раз го во ра)”, у: О по е зи ји, 267.

52 Иван В. Ла лић, „Ал гол IV”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 16.
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по зи ци о ни ра ним та ко да она чи ји је сјај ма њег ин тен зи те та за кла
ња „глав ну” у не ким мо мен ти ма свог кру же ња око ње. Она је, да кле, 
ме та фо ра за не ја сно ћу, при вид, об ма ну, и за то се пе сник „бо ји да 
јој из го во ри име”, за то му она „не ста је у реч”. Због сво је ва ри ја бил
но сти ко ју на у ка ни је уме ла да об ја сни при да ва на су јој де мон ска 
обе леж ја, до во ђе на је у ве зу чак и са Ада мо вом Ли лит.53 С дру ге 
стра не, Ла лић у пе сми II из овог ци клу са, где опи су је Ал гол као 
зве зду „мут ну као ру бин ско ста кло ста рих ча ша / (...) отров ну реч 
што раз је да тек сто ве / Пи са не на ве тро ви тим ку ла ма, / (...) не ја сни 
сјај над бро до ви ма / Са за у ста вље ним днев ни ком (...) // сјај што се 
рас ту ра као ипе рит”54, пла не ту Зе мљу пред ста вља као ону ко ју, 
ка ко ка же, „мо же да из го во ри”.55 Та мо гућ ност из го ва ра ња на ше 
пла не те про из и ла зи, сва ка ко, из ста ва да све ту, овом у ко ме жи
ви мо, оп ста је мо и уми ре мо, тре ба ре ћи „ДА”.

О „ма ње је ви ше” прин ци пу све до че, јед но став ни је и до слов
ни је, по след њи сти хо ви „Те ра се II”, пе сме чи ја се по себ ност огле
да упра во у са свим нео че ки ва ном ау то по е тич ком за вр шет ку, с 
об зи ром на то да до са мог кра ја те че као де скрип тив на пе сма у 
ко јој се опи су је по че так про ле ћа, на не кој те ра си пре по зна тљив 
по цве та њу пе ту ни ја, по тре пе ре њу ли сто ва пу за ви це на ва зду ху 
ко ји је „на де вен пти ца ма”. На кра ју, да кле, пе сник ка же:

Мно го, ужа сно мно го
Хте ло би, а не мо же да ста не
У овај тре ну так, ко ји сам по ку шао,
Као што ре че ста ри пи сац,
Да опе вам ра зум но и с љу ба вљу.56

Сми сао сти хо ва је тран спа рен тан, сто га се не ће мо на овом 
ме сту ду го за др жа ва ти; тре ба ло би, ипак, фор му лу „ра зум но и с 
љу ба вљу” мар ки ра ти као још је дан по е тич ки мо ме нат у ком се 
об ја вљу је на че ло стра сне ме ре.

У пе сми „Сне жна ноћ” те ма ти зу је се пе ва ње као од бра на све
та, као по твр да и сла ва ње го вог по сто ја ња. Ме ђу тим, пе снич ки 
су бјект об ја вљу је ду бо ки страх од кри зе је зи ка, од „тут ња ве бе сми
сла”, ко ја је се ман тич ки вeома бли ска оно ме што смо у по гла вљу 
о ам би ва лент ном ста ту су ћу та ња на зва ли га ли ма ти ја сом. Ла лић 
се опи ре ду ху вре ме на у ком је зна че ње у кри зи, у ком не мо же да 
се осло ни на ре чи, јер ни су по сто ја не:

53 Из вор: https://astro por tal.in/al golbe taper seifik snazve zda/6532. При сту
пље но 22. 3. 2019. у 12:56.

54 Иван В. Ла лић, „Ал гол IV”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 16.
55 Исто.
56 Иван В. Ла лић, „Те ра са II”, у: Стра сна ме ра, 12.
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А све ма ње ре чи за по след њу од бра ну,
За от пор не кој сјај ној тут ња ви бе сми сла –

И већ сум њам у реч пти ца, од ле те ће,
Сум њам у реч во да, ис па ри ће, сум њам
У реч ве тар, у реч зве зда, у реч дажд,
У реч смрт ко ја су ви ше жи во све тлу ца;

Све ма ње ре чи, мо жда са мо не ко ли ко
За од луч ни тре ну так:

мо жда две, мо жда три
Огром не, уна пред из гу бље не, ус пра вље не
У за па ље ном ва зду ху, је ди на пе сма.

Да ли је до ста да те бра ним, да те од бра ним,
Ве ли ки све те, мо ја муч на по бе до,
Да те про ду жим за зна ча јан тре ну так?57

Ове би сти хо ве би ло ко ри сно ту ма чи ти кроз од нос Ива на В. 
Ла ли ћа и Бран ка Миљ ко ви ћа. Сти хо ви у ко ји ма Ла лић ода је при зна
ње да ре чи мо гу да пре у зму по на ша ње фе но ме на на ко је упу ћу ју 
(реч пти ца ће од ле те ти, реч во да ис па ри ти) мо гу да нас за ва ра ју, 
па да по ми сли мо ка ко је и Ла ли ћу бли ска иде ја о пре ја кој ре чи. 
Ако је Миљ ко вић са ра до шћу ан ти ци пи рао постструк ту ра ли зам, 
ко ји ће зва нич но на сту пи ти по сле 1968. (да кле, по сле Миљ ко ви ће
ве смр ти), Ла лић, ко ји је у тој кли ми на пи сао нај ве ћи број сво јих 
пе са ма, пе ва упр кос њој, из ра жа ва ју ћи свој осе ћај угро же но сти, 
не ми ре ћи се са кри зом по е зи је, зна ка и, ви де ће мо ка сни је, су бјек
та. Раз ли ка је, да кле, у ста во ви ма, тач ка ма гле ди шта. У оном у 
че му је Миљ ко вић ви део на пре дак по е зи је, Ла лић је пре по зна вао 
про блем. О ап со лу ти зо ва њу ре чи Миљ ко вић пи ше: 

Хер ме тич на пе сма на ста је из ве ро ва ња у вер бал ну ја ву. Све је 
за ме ње но ре чи ма, и ни шта при том ни је из гу бље но. Реч „ру жа”, ре
ци мо, уме сто свих крат ко трај них ба штен ских ру жа, та реч у пе сми 
про цве та, и има свој ми рис, и бо ју сво ју има ко ју јој да ју ње ни 
са мо гла сни ци... Ма лар ме и Рем бо су уки ну ли реч као реч и ствар 
као ствар. Реч и ствар су пре шли у сти ху јед но у дру го.58 

57 Иван В. Ла лић, „Сне жна ноћ”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 19.
58 Бран ко Миљ ко вић, „Хер ме тич на пе сма”, у: Пе сме о пе сми, Гра ди на, 

Ниш 1996, 165–166.
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Ла лић је стра хо вао упра во од тог пре ла же ња ре чи у ства ри 
(иа ко му је му зи кал ност, као по ка за тељ ау тен тич но сти „вер бал не 
ја ве”, на за вид ни јем ни воу од Миљ ко ви ће ве!) и упра во о тој сво јој 
зеб њи пе ва у „Сне жној но ћи”. Јер, ње му тре ба ју ре чи ко је ће сла
ви ти свет; Миљ ко вић би ре чи ма да га по рек не. Ве о ма је за ни мљи
ва и чи ње ни ца да се у књи жев ној кри ти ци ни чи јој ау то ре флек
сив но сти ни је по све ти ла па жња као Миљ ко ви ће вој, а да Ла лић, 
ипак, има ви ше успе лих ау то по е тич ких пе са ма. Со ња Ве се ли но
вић у пред го во ру књи зи Иван В. Ла лић, из Ан то ло гиј ске еди ци је 
Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, при ме ћу је:

Ства ра лач ке фи гу ре по пут Бран ка Миљ ко ви ћа од мах су се 
на мет ну ле чи та ла штву и кри ти ци не са мо за ма хом по е тич ких ино
ва ци ја, не го, мо жда и пре суд ни је, ау то по е тич ким из ја ва ма и на
пи си ма, ис ти ца њем пе снич ких срод ни ка, об ја шња ва њем вла сти тих 
ства ра ла чих по сту па ка и њи хо вим мо ти ви са њем59, 

ис ка зу ју ћи по том (при лич но увре же но) ми шље ње да је Вас ко По
па био „не склон ау то по е тич ким и кри тич ким раз ма тра њи ма”.60 
Вас ко По па је за со бом оста вио три на ест за пи са о пе сни штву61 
ко ји ма је на сли ко вит на чин ре као мно го о свом схва та њу ре ла ци је 
пе сник–по е зи ја–свет. Ме ђу тим, Бран ко Миљ ко вић је био, у скла ду 
са мла дим го ди на ма, ам би ци о зни ји у на ме ри да све ту са оп шти 
сво је ми шље ње о пе сни штву, и да на раз вој пе сни штва ути че. Зато 
је био при ме ће ни ји од дру гих. Али Ла ли ће ва ре флек си ја над по
е зи јом зре ли ја је и до след ни ја, Миљ ко вић је, упр кос лу цид но сти, 
у мно го че му кон тра дик то ран – што је вр ло че ста нус по ја ва ра ди
кал них ста во ва. Ве се ли но ви ће ва на кра ју ле по фор му ли ше јед ну 
од су штин ских раз ли ка из ме ђу ових два ју пе сни ка: 

Упра во по (...) од но су пре ма са да шњо сти и не по сред ном ис
ку ству раз ли ку ју се пе снич ки све то ви Миљ ко ви ћа и Ла ли ћа. Ла лић 
се мо жда је сте ко ри стио истим сим бо ли ма као и Миљ ко вић, и 
упор но их ва ри рао (не ке чак и до по след њих сво јих збир ки), али 
их је увек до пу ња вао оним не по сред ним, де лат ним, не ап стра хо
ва ним ути сци ма.62 

59 Со ња Ве се ли но вић, „Из ме ђу са зна ња и по ве ре ња – пе снич ки свет Ива
на В. Ла ли ћа”, у: Иван В. Ла лић, прир. Со ња Ве се ли но вић, Ан то ло гиј ска еди
ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, 
Но ви Сад 2015, 9.

60 Исто, 10.
61 Сви за пи си мо гу се про на ћи у: Вас ко По па, Са бра не пе сме, 555–573.
62 Со ња Ве се ли но вић, „Из ме ђу са зна ња и по ве ре ња – пе снич ки свет Ивана 

В. Ла ли ћа”, у: Иван В. Ла лић, 13.
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У сва ком слу ча ју, Ла лић на кра ју пе сме „Сне жна ноћ”, за суд
бо но сну, „по след њу од бра ну све та”, за „од луч ни тре ну так”, би ра, 
сим бо лич ки, тек „не ко ли ко огром них, уна пред из гу бље них ре чи”, 
и та ко по но во по твр ђу је свој „ма ње је ви ше” кон цепт ми шље ња.

Вра ти мо се, на кон ди гре си је о од но су Ла ли ћа и Миљ ко ви ћа, 
ко ја би мо жда мо гла би ти под сти цај за не ку ду бљу ком па ра тив ну 
ана ли зу њи хо вих по е ти ка, на ма ги страл ни ток овог по гла вља, те му 
„умет ност од ри ца ња”. У див ном ци клу су „Ро вињ ски квар тет”, по
све ће ном Зо ра ну Ми ши ћу, у пе сми под ред ним бро јем два, пе сник 
се при се ћа шет њи са при ја те љем и са го вор ни ком, обра ћа ју ћи му се:

Отад су про шле го ди не, али пам тим твој глас
Про ву чен као дим кроз уза не стр ме ули це,
Па раш чи јан у зо ру. Ни ка да ни смо го во ри ли
Ви ше не го што тре ба да се пра зни на стег не
У обруч ре чи, про ве ре них у уве жба ној игри
Пре ћут ки ва ња стра шног, али не бит ног.63

Реч је о са вре ме ни ци ма ко ји су, сва ко пре ма сво ме по зи ву и 
сва ко на свом књи жев ном те ре ну, ре а ли зо ва ли исте иде је. Сти хо
ви ове пе сме се ћа ње су на њи хов на пор да је зик не по ста не тек 
раз ме на на го ми ла них и сто га не по треб них ин фор ма ци ја. У на
ред ној, тре ћој пе сми ци клу са Ла лић го во ри о ду ху вре ме на у ком 
се са Ми ши ћем об рео, кри тич ки се дис тан ци ра ју ћи од ње га:

Ми ни смо они ода бра ни. Ми смо
У за штит ни ци ве ка што окле ва
Да за ко ра чи пре ко сво га ру ба
Као лу дак на кро ву, ко ји чу је
Под со бом ко ра ке на сте пе ни шту64,

да би ка сни је, у тре ћу стро фу, увео стих ко ји пред ста вља ја сан 
поетoлошки  став: „Ми бе ле жи мо оно не из бе жно”.65 А пе сма је у 
две ма сво јим стро фа ма ис пе ва на као мо ли тва све ту, уз ана фор ска 
по на вља ња „Спа си нас”66, у че му по но во пре по зна је мо угро же ност 
пе снич ког су бјек та, страх да је 20. век озбиљ но за ко ра чио ка ам
би су бе сми сла. Од се ћа ња на су ви сле раз го во ре, пре ко мо ли тве за 
спа се ње, до ла зи мо, у по след њој, че твр тој пе сми ци клу са до пе си
ми стич не, ма да не и пот пу но без на де жне ви зи је све та:

63 Иван В. Ла лић, „Ро вињ ски квар тет”, у: Стра сна ме ра, 29.
64 Исто, 31.
65 Исто.
66 Исто, 31–32.
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Све ма ње смо раз го вор, све ви ше муч на из ве сност:
Уру шен лук гла со ва,

По ку шај да се зна ци ма
Ипак спо ра зу ме мо о са др жа ју не сре ће.67

Иде ја о го во ру као „пре ћут ки ва њу не бит ног” утка на је и у не
ко ли ко спо ра дич них ме та по е тич ких сти хо ва из ци клу са „Пет пи
са ма”. У пр вој пе сми, сво јој во ље ној пе сник се обра ћа сти хо ви ма:

Пи шем ти
Из да ле ке по кра ји не, где се ре чи вред ну ју
Те жи ном пре ћу та ног68,

ко ји би мо гли да обра зу ју јед ну за себ ну пе снич ку це ли ну са сти
хо ви ма че твр те пе сме ци клу са:

Ка да бих мо гао све да пре ћу тим,
А све да ти ка жем, као да гу ба вац
Ста не пред те бе с ка пу ља чом и звеч ком.69

Став о по е зи ји као умет но сти од ри ца ња, о пи са њу као бри
са њу све га ре дун дант ног, са др жан је у не ком по сред ном об ли ку 
и у мно гим Ла ли ће вим есе ји ма о пе сни ци ма. Баш као да је опи
си вао соп стве ну по е зи ју ка да је за Мла де на Ле сков ца на пи сао да 
је го во рио је зи ком „у ко јем се по сту пак пре ци зног са оп шта ва ња 
емо ци је по не кад опа сно при бли жа ва на чи ну пре ци зног са оп шта
ва ња ми сли”.70 Пре ци зност и са жи ма ње су, сва ка ко, у ор ган ској 
спре зи. У му зич ки бес пре кор ним, ње го шев ски ду бо ким „Ок та ва
ма о ле ту” ја вља се јед на син таг ма ко ја би мо гла да бу де озби љан 
опо зит стра сној ме ри: нео пре зна ма шта:

Пур пур не кр пе ле пр ша ве зо ром!
По крет не сли ке, вр то ви на ко си!
Ку ле што ро не ус прав но у по нор
Пре вр нут као ку па! Ус хит што си
Оде вао у ре чи, као про рок
Што са мо слу ти бу ду ће, а не зна
Ко ли ко мо же ма шта, нео пре зна,
Ко ви но да се пре ло ми у по рок!71

67 Исто, 34.
68 Иван В. Ла лић, „Пет пи са ма”, у: исто, 53.
69 Исто, 57.
70 Иван В. Ла лић, „О по е зи ји Мла де на Ле сков ца”, у: О по е зи ји, 128.
71 Иван В. Ла лић, „Ок та ве о ле ту”, у: Стра сна ме ра, 108.
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Опе ван је ства ра лач ки ус хит ко ји мо же би ти по гу бан уко ли
ко страст сво ју ме ру не про на ђе – баш као што и ви но мо же да 
по ста не по рок. Сти хо ви има ју гном ску ду би ну и на ли ку ју на сти
хо ве у ко ји ма су ан тич ки ми сли о ци (пр вен стве но се то од но си на 
Хо ра ци ја) из но си ли сво ја на че ла умет но сти. На мер но је овај фе
но мен до ве ден у ве зу са ра ним ле том, пе ри о дом овог го ди шње шњег 
до ба у ком, ка ко пе сник ка же, „про стим па дом по ни реш у за мор”72, 
у ком су на ша чу ла и ми сли у ра су лу па је сто га и ства ра лач ки 
„опрез” сла би ји. „Од го во ран пред сво јом по е зи јом, пе сник је онај 
ко ји по е зи ју по зи ва на од го вор ност”73, на пи сао је Зо ран Ми шић 
по во дом збир ке Вре ме, ва тре, вр то ви, об ја вљу ју ћи ујед но и свој 
на чел ни став о пе сни штву. По е зи ја као од го вор ност пре ма је зи ку 
и све ту; Иван В. Ла лић као пе сник чи је „ме та фо ре сло бод не су и 
ма што ви те, али ни кад про из вољ не: иза њих се увек кри је по не ко 
есен ци јал но пи та ње, афо ри стич ка ми сао, исто риј ска ме ди та ци ја”.74 
Јер, све про из вољ но Ла лић је до жи вља вао не са вр ше ним, а „не са
вр ше но мо ра да не ста не”.75

Струк ту ра ли зам Ива на В. Ла ли ћа:  
„сре ди ште” и „пр во лик”

Иа ко струк ту ра ли зам због мно штва по је ди нач них им пли каци
ја и ин тер пре та ци ја ни је ла ко де фи ни са ти, ја сно је да у осно ва ма 
по чи ва на Де Со ри ро вој лин гви сти ци и на хо ли стич ком кон цеп ту 
ми шље ња, ко ји под ра зу ме ва свест о це ли ни. Јед на Ла ли ће ва пе сма 
ба шти ни не сва ки да шње по ре ђе ње ко јим се от кри ва да је упра во 
та ква свест не што што је у са мом те ме љу ње го вог пе ва ња, да кле 
не са мо у оно ме ла ко ви дљи вом спо ља, као што је, сва ка ко, бес пре
кор на ор га ни за ци ја ци клу са или па жљи во пле те на мре жа пој мо ва 
и сим бо ла од пр ве до по след ње збир ке. Ла лић ће у „Ало ји” текст 
пе сме ко ју пи ше по ре ди ти са ак ти но морф ним цве том:

Ово га ма ја цве та мо ја ало ја
На те ра си; цвет је ак ти но мор фан,
(...)

Сад ево по ку ша вам
Да ова пе сма ли чи на цвет мо је ало је,
Јер мо ра да се де ша ва не што за и ста ва жно
Ка да се ало ја од лу чи ла да цве та.76

72 Исто.
73 Зо ран Ми шић, у: Вре ме, ва тре, вр то ви (омот).
74 Исто.
75 Ви ди: Иван В. Ла лић, „Зим ско мо ре”, у: Стра сна ме ра, 194.
76 Иван В. Ла лић, „Ало ја”, у: Стра сна ме ра, 66.
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Цве то ви мо гу има ти ак ти но морф ну и зи го морф ну си ме три
ју, а ак ти но морф ност под ра зу ме ва мо гућ ност да се кроз сре ди ште 
цве та по ста ви бес ко на чан број рав ни си ме три је (док се кроз зи го
морф не мо же по ву ћи са мо јед на).77 Не при ко сно ве ни склад це ли
не ак ти но морф ног цве та, да кле, ни је мо гућ но на ру ши ти ни јед ним 
пре се ком кроз цен тар – сва ка ра ван пре се ка вр ши функ ци ју огле
да ла. Ако пе сма на ли ку је ова квом цве ту, он да је она пот пу на, 
са вр ше на и це ло ви та (се ти мо се ме та фо ре „зре ла лоп та”!), али 
јед на ствар је нај ва жни ја – по сто ји сре ди ште, по сто ји цен тар. Текст 
схва ћен као ком пакт на це ли на чи ји су сви еле мен ти об је ди ње ни 
око јед ног је ди ног цен тра, био он ме та фи зич ко упо ри ште, ми сао, 
сим бол, по ру ка, реч или тон ски за пис, не ма ни јед ну до дир ну тач ку 
са по е ти ком бе ле шке, ко ја већ на са мом ви зу ел ном пла ну под ра зу
ме ва де цен тра ли за ци ју, пи са ње на мар ги ни. Та ко ђе под ра зу ме ва 
и ус пут не или про за ич не по во де за пи са ње, а ов де се пе сма по ре
ди са цве том биљ ке ко ја цве та тек ка да се „де ша ва не што за и ста 
ва жно”. У ин тер вјуу из 1985. Ла лић по во дом на чи на на ко ји ства
ра по е зи ју ка же:

...до ђе тре ну так ка да осе тим да је пе сма за вр ше на и да јој још 
са мо пре о ста је да се она ста ви на хар ти ју, да се на пи ше... И он да 
се, на по кон, све по треб не ре чи сја те и за у зму сво ја ме ста, свој рас
по ред по за ко ни ма сми сла и звуч но сти. Сва ка ко, и по још не ким 
дру гим, за це ло ва жни јим. Та кав се тре ну так про ду жи у да не, или 
у ме се це.78 

Бе ле шка се, с дру ге стра не, на пи ше за кра так пе ри од и нај
че шће је про из вод афек ци је.

Ме та фо ру цен тра, од но сно сре ди шта, ко ја, пре ма на шем ми
шље њу, су ге ри ше струк ту ра ли стич ки мо дел ми шље ња, про на ла
зи мо и у сти хо ви ма пре ле пе „Ви зан ти је VII”, у ко јој гла со ви мр твих 
(а то ни су мр тви гла со ви!)79 опо ми њу на раз дор све та услед ње го
вог пре ки да ња ни ти са про шло шћу, са из во ром, са оним ко ре ном 
што је ис под по вр ши не:

но ко ће да нас раз у ме?
Јер по ме ре но би ће сре ди ште, сли ке друк чи је,
И спо је не мо жда са пе тељ ком; мо жда цвет – 

77 Из вор: http://www.bi o netsko la.com /w/Cvet. При сту пље но 4. 10. 2019. у 1:02.
78 Иван В. Ла лић, „По е зи ја – по хва ла чу ду за да ног нам све та (из во ди из 

раз го во ра)”, у: О по е зи ји, 269.
79 Алу зи ја на стих из Ла ли ће ве по е ме „Ме ли са”, у: Вре ме, ва тре, вр то

ви, 176.
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А де ла љу ба ви у го вор спо је на, у је зик;
Па ко ће он да хте ти да са ста вља наш ис каз
Од рас ту ре них ових сло го ва, од уз ви ка
Од сли ка них слу чај но у древ ном не ком огле да лу,
У по кре ту та ла са? И за што?80

Вр ло сим бо лич но, ова је пе сма на ста ла 1968. го ди не, ка да 
струк ту ра ли зам зва нич но би ва по бе ђен фи ло зо фи јом ко ја под ра
зу ме ва упра во „по ме ра ње сре ди шта”, „рас ту ре не сло го ве” и „слу
чај на од сли ка ва ња”, ко ја про кла му је да се зна че ње не ус по ста вља 
из ме ђу узро ка и по сле ди це већ из ме ђу раз ли чи тих по сле ди ца ме
ђу соб но.81 Упра во је „Ви зан ти ја VII” пе сма о уда ља ва њу цве то ва 
од ко ре но ва. Гла со ви мр твих ви зан тиј ских пре да ка (нам) по ста
вља ју пи та ње:

Има ли су тра ме ста за овај раз дор
У не ком спо кој ном се ћа њу ан ђе ла, у глат ком
Се ћа њу мла де во де? Се ћа њу љу бав ни ка?,

ин то ни ра ју ћи дру ги део пи та ња бла го иро ниј ски:

Или ће без нас би ти тач ни ја рав но те жа,
И је зик љу бав ни ка леп ши без на ших гла со ва
По ме ша них са смр ћу као ве тар са пла ме ном,
Као из вор са ушћем?82

Реч је о вр ло со фи сти ци ра ној иро ни ји – рав но те жа не мо же 
би ти тач ни ја услед по ме ра ња сре ди шта, је зик не мо же би ти „леп ши” 
(сна га иро ни је сра змер на ба нал но сти из ра за) без уко ре ње но сти у 
тра ди ци ји. Иа ко нам чи та ва Ла ли ће ва по е ти ка го во ри да је од го
вор на дру гу по ло ви ну пи та ња јед но огром но и не дво сми сле но НЕ, 
оно оста је отво ре но јер је то нај дра ма тич ни ји на чин да се за вр ши 
ова пе сма.

У свом тек сту „Жак Де ри да као кри ти чар стук ту ра ли зма” 
Ни ко ла Ми ло ше вић уо ча ва да је Де ри да у сво јим (пре ма Ми ло
ше ви ћу не на ро чи то убе дљи вим) опи ра њи ма хо ли стич ком на чи ну 
ми шље ња, од но сно струк ту ра ли стич ком то та ли та ри зму, упра во 

80 Иван В. Ла лић, „Ви зан ти ја VII”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 184.
81 Ре чи ма јед ног од Ла ли ће вих нај о ри ги нал ни јих след бе ни ка, пе сни ка 

Пе тра Ма то ви ћа, да се „док има цве та ња ко ре но ви не ис пи ту ју”. Ви ди: Пе тар 
Ма то вић, „Про ле ће у Га ли ци ји”, у: Ода кле до ла зе да бро ви?, Кул тур ни цен тар 
Но вог Са да, Но ви Сад 2013, 64–65.

82 Иван В. Ла лић, „Ви зан ти ја VII”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 184.
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тер ми ном сре ди ште на зи вао оно што је за струк ту ра ли сте кон
стан та струк ту ре, ње на упо ри шна тач ка: 

Ме та фи зич ку прет по став ку овог пој ма83 те о ре ти чар гра ма
то ло ги је опи су је из ра зом „сре ди ште”. Сва ка струк ту ра мо ра има
ти не ку чвр сту тач ку ко ја урав но те жу је, усме ра ва и ор га ни зу је 
ње не тран сфор ма ци је и огра ни ча ва оно што Де ри да на зи ва „игром 
струк ту ре”. У овој тач ки „за ме њи ва ње са др жи не, еле ме на та, тер
ми на, ви ше ни је мо гу ће. У сре ди шту пер му та ци ја или тран сфор
ма ци ја еле ме на та (...) ни је до зво ље на”. Иде ја сре ди шта струк ту ре 
је, по Де ри ди ном ми шље њу, бит но ме та фи зич ка. Она пред ста вља 
по сто ја ње не че га што Де ри да на зи ва „тран сцен ден тал но озна че но”.84 

По ста ви мо ли по јам цен тра, од но сно сре ди шта, у је дан ши
ри кон текст пе сни ко вих ста во ва, схва ти ће мо да је он у јед ној од 
сво јих бит них ко но та ци ја у спре зи са пој мом бо га. Глав ни узрок 
„смет њи на ве за ма”, опе ва них из ме ђу оста лог и у „Ви зан ти ји VII”, 
Ла лић про на ла зи у, ка ко ка же, де са кра ли зо ва ном ко смо су:

Ка ко да се пе ва у су о че њу са ул ти ма тив ном опа сно шћу, са 
сли ком јед ног ра ди кал но де са кра ли зо ва ног ко смо са, у си ту а ци ји 
„из гнан ства где се пе сник об рео” (Зо ран Ми шић)? Ме ђу кр хо ти
на ма оног што је но си ло на зив ima go mun di, нај зад ме ђу све ду жим 
апо ка лип тич ним сен ка ма бе сми сла, пра зни не, уни ште ња, сен ка ма 
што па да ју на ру ше ви не осве шта них вред но сти и на ђу бри шта 
ло ци ра на у пре де ле не ка да опе ва не као вр то ви? (...) У вре ме ка да 
је сми сао, са др жај, емо тив ни на бој то ли ких тра ди ци о нал них сим
бо ла до ве ден у пи та ње (што је са мо јед на од по сле ди ца ра ди кал но 
де са кра ли зо ва ног ко смо са), по че ли су и они раз го во ри о кри зи 
по е зи је. Не ка ко па ра лел но, или са мо ма ло ка сни је не го раз го во ри 
о кри зи ре ли ги је. Или кри зи ци ви ли за ци је.85 

По сто ја ње „сре ди шта” је на тран сцен ден тал ном пла ну Ла ли
ће ве по е ти ке тек ре флек си ја ве ре у ау тен тич ни и не про ме њи ви, а 
у дис кур су постструк ту ра ли зма не ва же ћи ко смич ки по ре дак, који 
сва ка ко под ра зу ме ва по сто ја ње пра у зро ка, или, мо же мо сло бод но 
ре ћи – бо га. По во дом збир ке Пи смо Ла лић 1992. из ја вљу је:

83 Ми сли се на по јам струк ту ре.
84 Ни ко ла Ми ло ше вић, „Жак Де ри да као кри ти чар струк ту ра ли зма”, у: 

Фи ло зо фи ја струк ту ра ли зма, БИГЗ, Бе о град 1980, 245–246.
85 Иван В. Ла лић, „По е зи ја – по хва ла чу ду за да ног нам све та (из во ди из 

раз го во ра)”, у: О по е зи ји, 270, 273.
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...али ни шта не мо же ис ти сну ти при сут ност про то мај сто ра 
љу ба ви, ни ти за мр си ти ли ни је са вр ше ног цр те жа чу да. Упра во у 
по твр ду то га и у по твр ду јед не по е ти ке ко ја се пре ма све ту као 
кре а ци ји од но си, упр кос све му стра шном, у нај ду бљој осно ви 
афир ма тив но, на пи са но је и Пи смо.86

Ова се ми сао огле да у по след њим сти хо ви ма пе сме „Ви зан
ти ја VI II или Хи лан дар”, у ко јој ау тор го во ри о свом пи са њу као 
о апо ло ги ји све ту:

А пи шем о ру жи и бре скви у дво ри шту,
О ми ло срд ним очи ма у зла ту,
И ми слим о Про то мај сто ру љу ба ви, наг ну том
Над са вр ше ни цр теж чу да.87

Хо ли стич ки (као и ло го цен трич ки) по глед на свет у сво јој 
осно ви под ра зу ме ва раз ли ко ва ње скри ве не, не ви дљи ве су шти не 
фе но ме на, и ње го ве ви дљи ве по ја ве, при че му су су шти на и по ја
ва не де љи ве. Ла ли ћев хо ли зам, ујед но и кри тич ки од нос пре ма 
Де ри ди ној кон цеп ци ји зна че ња, су бли ми сан је, су штин ски, у два 
јед но став на сти ха:

Ко за бо ра ви узрок, осу ђен је да сла ви
Не ја сне по сле ди це.88

У Ла ли ће вом ства ра ла штву по јам ви дљи вог и по јам не ви дљи
вог од есен ци јал ног су зна ча ја за раз у ме ва ње ње го ве ме та по е ти ке. 
Ви дљи во при па да ис тој зна чењ скопа ра диг мат ској оси ко јој при
па да ју по сле ди ца, фор ма (по ја ва) и из го во ре но (је зик), док оси не
ви дљи вог при па да ју узрок, су шти на (срж) и не из го во ре но (ти ши на). 
Од нос ви дљи вог и не ви дљи вог, по сле ди це и узро ка, фор ме и су
шти не89 Ла ли ћа је оп се дао јер је у ње му ви део са му су шти ну пе
ва ња. Ње го ва „Ви зан ти ја X” нам о то ме све до чи:

мо жеш да до дир неш ка мен
Но не и по крет ру ке ко ја га ба ци;

мо жеш
Да до дир неш ма сли ну, но не и уз гон ва тре

86 Исто, 279.
87 Иван В. Ла лић, „Ви зан ти ја VI II или Хи лан дар”, у: О де ли ма љу ба ви 

или Ви зан ти ја, 239.
88 Иван В. Ла лић, „Кон церт ви зан тиј ске му зи ке”, у: Стра сна ме ра, 96.
89 О од но су је зи ка и ти ши не већ је би ло ре чи у прет ход ним по гла вљи ма.
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По ко јој она је сте:
пра вед ни ци или не,
Све до ци смо те прав де по ко јој сво ди мо се
На рас по ред по сле ди ца, на од го нет ку, на пор
Да сли ке бу ду је зик, а је зик бу де сли ка
На ше не сре ће90 
(...)
Но ми лост је у за дат ку, у мо гућ но сти
Да усне пе ва ју при вид, а ср це
Вер но оста не од сут ном пр во ли ку.91

У овој и још не ко ли ко пе сма ма ја вља се мо тив пр во ли ка, као 
ен ти те та ко ји би се је зи ком пси хо ло ги је мо гао, вр ло услов но, пре ве
сти као ар хе тип, а у ме та фи зич ком сми слу био би ду бо ко по ве зан 
са пред ста вом, и то мо но те и стич ком, о бо гу. За Ла ли ћа по сто ји 
не ка ква пр во бит на фор ма, ко ја про жи ма дру го ра зред не фор ме 
ко је су од ње по те кле. Се ти мо се по но во по чет ка Је ван ђе ља по Јо
ва ну, где се за Ло гос ка же: „Све кроз ње га по ста де, и без ње га ни шта 
не по ста де што је по ста ло.”92 Пр во лик је од су тан, ка же пе сник, 
али ср це тре ба да му оста не вер но. Он у том сми слу мо же би ти 
схва ћен и као сам Бог; или као искра бо жан ског ко ја је од сут на јер 
се сва ка фор ма вре ме ном не у мит но ме ња и на тај на чин при род но 
уда ља ва од сво је пр во о ства ре не су шти не. Пр во лик, да кле, при па да 
оси не ви дљи вог, али про жи ма свет ви дљи вог. Ла ли ће вим ре чи ма:

Ви дљи во, то је си гур ност, и он да ка да је стра шно
Ко оно бр до ма ло час, ко је не ста је, ис пре ме шта но
Из озле де у озле ду, и кр ва ри ба кар; али
Не ви дљи во – оно нам стал но из ми че,
А ша пу ће нам сво ју при сут ност и упор но при мо ра ва
Да де лу је мо, да га пре во ди мо у сли ке...93

За то се у пе сми „Ве ли ка вра та мо ра” лир ском су бјек ту глас 
пре тва ра „у пти цу ко ја има про бо де не очи / да би исти ни ти је пе
ва ла”94 – јер је искра исти не у пр во ли ку, ко ји не мо же мо да ви ди мо, 

90 „...на пор / Да сли ке бу ду је зик, а је зик бу де сли ка / На ше не сре ће”, 
(„Ви зан ти ја Х”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 264) упо ре ди ти са: „...на пор 
/ Да се ап страк ци ја оде не у ме со / У до бар про вод ник бо ла” („Бе ле шка о по е
ти ци”, у: Стра сна ме ра, 13).

91 Иван В. Ла лић, „Ви зан ти ја X”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 264.
92 „Све то Је ван ђе ље по Јо ва ну”, у: Би бли ја, 996.
93 Иван В. Ла лић, „Еле ги ја, или Ду нав код До њег Ми ла нов ца”, у: Стра

сна ме ра, 45.
94 Иван В. Ла лић, „Ве ли ка вра та мо ра”, у: Вре ме, ва тре, вр то ви, 133.
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да спо зна мо чу ли ма, већ до ње га до ла зи мо ин ту и тив но, сна гом 
ср ца и ума. У већ по ми ња ној пе сми „Си но ви ма ко ји ра сту” Ла лић 
пи ше:

Но ка ко да вам ка жем да је опа сност
У му дром убр за њу, му дро сти убр за ној,
У не у мит ној кав зи сли ке са сли ком,
У опа сној древ ној бољ ци огле да ла
Да пре о кре ће зна ко ве пр во ли ка?95

Пе сма је те мат скомо тив ски ве о ма слич на „Ви зан ти ји VII”. 
Ви зан ти ју је, се ћа мо се, сти гла „бр за ка зна за зре лост”, ов де је реч 
о „му дром убр за њу”; та мо се го во ри да „по ме ре но би ће сре ди ште, 
сли ке друк чи је”, ов де о „не у мит ној кав зи сли ке са сли ком”; та мо 
о „рас ту ре ним овим сло го ви ма, уз ви ци ма од сли ка ним слу чај но у 
древ ном не ком огле да лу”, ов де о „опа сној древ ној бољ ци огле да ла 
да окре ће зна ко ве пр во ли ка”. О ис то ме пи ше и у пе сми под ред ним 
бро јем 2 из ци клу са „Кон церт Ви зан тиј ске му зи ке”:

Јер убр за ње ни шти нам до би так
Не ви ног пам ће ња, пр вог по ве ре ња,
А оно што је про пу ште но пре ру ша ва се
У опа сни сми сао.96

Ови сти хо ви про но се већ ди рект ни ји и озбиљ ни ји ме та фи зич ки, 
ре ли гиј ски сми сао. „Не ви но пам ће ње” и „пр во по ве ре ње” мо гу се 
схва ти ти у ду ху хри шћан ске ан тро по ло ги је и сме сти ти у кон текст 
хри шћан ског ми та о Еде ну и чо ве ко вом па ду. У сва ком слу ча ју, 
ових не ко ли ко пе са ма ко је се про жи ма ју сми са о но на свим ни во и
ма, од ко но та тив ног до чи сто лек сич ког, ва ри ра њем истих пој мо
ва, го во ре о опа сно сти ко ју ци ви ли за ци ји до но си ње но не ми нов но 
убр за ње, те о риј ско опи ра ње „ве ли ким на ра ти ви ма” и ем пи риј ско 
уда ља ва ње од иде је о бо гу (па и од са мог бо га). Ту на ла зи мо још 
је дан од до ка за да је сме шта ње Ива на В. Ла ли ћа у окви ре пост мо дер
ни зма до ста про из вољ но. Алек сан дар Јер ков, с дру ге стра не, на во
ди ка ко је му је Ла лић лич но јед ном при ли ком „ка зао да се ве о ма 
за ин те ре со вао за пост мо дер ни зам и да је са чу ђе њем уви део да је 
то оно што је, ка ко је ре као, он ра дио чи та вог жи во та”.97 Иа ко не 

95 Иван В. Ла лић, „Си но ви ма ко ји ра сту”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан
ти ја, 265–266.

96 Иван В. Ла лић, „Кон церт ви зан тиј ске му зи ке”, у: Стра сна ме ра, 92.
97 Алек сан дар Јер ков, „На гра ни ци пост мо дер ног до ба (Иван В. Ла лић 

и Ми о драг Па вло вић: кри тич ка ау то ре флек си ја)”, у: Сми сао (срп ског) сти ха: 
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по сто ји пи са ни траг о том Ла ли ће вом са оп ште њу, не ма на ро чи те 
по тре бе да сум ња мо у ње го ву исти ни тост. Ла лић је жи вео у вре
ме ну у ком се мо дер ни зам и пост мо дер ни зам пре пли ћу и, у скла
ду са мно гим кон тра дик тор но сти ма уну тар се бе, у не че му ипак 
и по кла па ју. Про блем је нај пре у са мим тер ми ни ма и у пи та њу 
шта је све њи ма об у хва ће но. Ла лић је пост мо дер ни ста у од но су 
на мо дер ни зам Ду чи ћа, Ди са и Бо ји ћа, али је мо дер ни ста у од но
су на пе сни ке ко ји су у дру гој по ло ви ни 20. ве ка сво је по е ти ке 
гра ди ли на об на вља њу аван гар ди стич ких на че ла умет но сти. 
Слич на је ствар и са Ми о дра гом Па вло ви ћем или Вас ком По пом. 
Ду ши ца По тић је, ис тра жу ју ћи Ла ли ће ве кри ти ке и огле де, у сту
ди о зном ра ду „Књи жев ни по гле ди Ива на В. Ла ли ћа”, за кљу чи ла 
да се Ла лић од ре ђу је: 

(...) у од но су на јед ну стру ју мо дер ни стич ке књи жев но сти и 
ми сли о књи жев но сти као при ста ша и на ста вљач, а у од но су на 
дру гу, ону ја ку фран цу ску, као про тив ник, би ра ју ћи, ка ко би ка зао 
ње гов оми ље ни Ели от, сам сво ју тра ди ци ју, од но сно не по сре дан 
књи жев но те о риј ски кон текст.98 

Ако су кри за су бјек та, плу ра ли зам зна че ња, де цен тра ли за ци ја, 
смрт ау то ра, ре ла ти ви зо ва ње све га и при хва та ње гло ба ли стич ког 
кон цеп та све та основ не од ли ке пост мо дер ни зма, Ла ли ће ва по е
ти ка не мо же да се сме сти у те окви ре; ако је гест пре по зна ва ња 
тих про бле ма и пе ва ња о њи ма сам по се би пост мо дер ни стич ки 
– он да го во ри мо о не че му са свим дру гом. Ду ши ца По тић то на 
сле де ћи на чин об ја шња ва: 

На су прот но вој кри ти ци ау тор по ста вља пост струк ту ра ли
стич ке фран цу ске те о ри је, оли че не у Ро ла ну Бар ту и Ва ле ри ју, а 
се бе по ста вља као ње ног по ле ми ча ра. Ка да је реч о овом пр вом, 
Ла лић при ме ћу је да „пре у зи ма ју ћи Ва ле ри је ву те зу о плу ра ли зму 
је зи ка, Барт из во ди те зу да се у де лу не тра га за исти ном не го за 
од но сом из ме ђу кри тич ког је зи ка и је зи ка ау то ра, од но сно из ме ђу 
ау то ра, је зи кака ообјек та и све та”. Ти ме не са мо што је оне мо гу
ће но вред но ва ње, бит но за по е тич ки си стем на шег пе сни ка, већ је 
и, бу ду ћи да су ње го ва схва та ња тра ди ци о нал ни ја и ни ма ло екс
трем на, пре це ње на по зи ци ја је зи ка – је зи ка као објек та. (...) ти ме 
Ла лић не са мо [да се] су прот ста вља фран цу ским те о ре ти ча ри ма, 

са мо/оспо ра ва ње, Ин сти тут за књи жев нот и умет ност – Цен тар за кул ту ру, 
Бе о град – По жа ре вац 2010, 24.

98 Ду ши ца По тић, „Књи жев ни по гле ди Ива на В. Ла ли ћа”, у: Иван В. Ла лић, 
пе сник, збор ник ра до ва, 156.
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ни ти са мо за сту па сво ју по е ти ку, већ и гор љи во за сту па те зе но ве 
кри ти ке.99

Ла лић је опе вао зеб њу и страх за до ба у ком жи ви и ства ра, 
и за до ба ко је ће тек да на сту пи, али он ни је пе сник зеб ње и стра
ха. Осве стив ши ди ван па ра докс да је „стал ни чин пре по зна ва ња 
/ не спо ра зу ми ма оте жан” али и „не спо ра зу ми ма омо гу ћен”100, 
пе вао је из по тре бе да ре са кра ли зу је ко смос, да ука же „ко ли ко 
стра шног скла да има у ру ше ви ни”, и да је на да ни шта дру го „него 
сни ва ње о це ли ни”.101 

За вр шна реч или О љу ба ви и „во љи за пе ва њем”

Иван В. Ла лић и ње го во пе сни штво по чи ва ју на во љи пе сни
ка да пе ва; та во ља је по е тич ка, да се хо ће стих, и он тич ка, да стих 
мо ра да бу де, ег зи стен ци јал на, да се у ње му за цр та нај ве ћи до мет 
и тра ге ди ја жи во та, на по кон ес ха тич на, да пе сник са мо га се бе сти
хо ви ма ис пра ти из жи во та. (...) Од го вор на кри зу сми сла и из ра зи
во сти, ко је по е зи ју пра те од иско на, а у ве ку у ком је ства рао Ла лић 
во де нај ра зно вр сни јим руп ту ра ма у пре де лу сти ха и ње го ве уло ге 
у књи жев но сти, кул ту ри и дру штву, је сте во ља за пе ва њем.102 

На шта је кон крет но ми слио Алек сан дар Јер ков ка да је на шег 
пе сни ка на звао пе сни ком во љеза пе ва њем? По ку шај мо да од го
во ри мо на то пи та ње, и на тај на чин за кљу чи мо ово ис тра жи ва ње. 
Иван. В. Ла лић је осе ћао не сре ћу, ону уни вер зал но људ ску, ци ви
ли за циј ску, за тим не сре ћу сво га на ро да, ону исто риј ску, као и 
не сре ћу сво ју и сва чи ју, не ми нов ну не сре ћу по је дин ца, осу ђе ног 
на тра же ње на чи на да се из ба ви из па кла све сти о соп стве ној ко
нач но сти. Је дан од тих на чи на про на ла зио је упра во – у пе ва њу. 
Пе ва ти афир ма ци ју све та она квог ка квим је сте, свет „сла ви ти, али 
без раз ло га”103, опе ва ти га што ве ро до стој ни је, то зна чи, из ме ђу 
оста лог, не устук ну ти пред кул ту ром се ћа ња, у два де се том ве ку 
знат но угро же ном но вим фи ло зоф ским прав ци ма, ко ји су има ли 
сво је не дво сми сле не по ли тич коеко ном ске по сле ди це о ко ји ма 
све до чи мо да нас, у два де сет и пр вом ве ку, у ко ме, узми мо тек је дан 

99 Исто.
100 Иван В. Ла лић, „По хва ла пе сме”, у: Стра сна ме ра, 57.
101 Иван В. Ла лић, „Плач ле то пи сца”, у: исто, 153.
102 Алек сан дар Јер ков, „Да ли је су шти на по е зи је у во љи за пе сму? (Из ми

ца ње пи сма и хи тац Ива на В. Ла ли ћа, о ве ли ким те ма ма и ма лим љу ба ви ма, о 
по етич ком Прин ци пу и све му што раз у ме са мо онај ко већ зна)”, у: нав. де ло, 180.

103 Иван В. Ла лић, „Дру ги ка нон: 3”, у: Стра сна ме ра, 203.
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при мер, ло го ри смр ти ви ше ни су спо ме ни ци се ћа ња на стра хо ту 
већ атрак тив ни ту ри стич ки цен три. Има ти во љуза пе ва њем, то 
зна чи ре ћи, по во дом јед ног од стра хо ви тих исто риј ских зло чи на: 
„Не ћу да пре ћу тим; зи до ви су пре ћу та ли / И сру ши ли се”104, има
ти, да кле, свест о то ме да пе ва ње, на су прот пре ћут ки ва њу, или 
пак бун тов ном пи ска ра њу по мар ги на ма, зна чи бор бу за кон ти ну
и тет по сто ја ња. Во љаза пе ва њем, да кле, ду бо ко је по ве за на са 
све шћу о тра ге ди ји људ ског жи во та с јед не стра не, и из бо ру да се 
та тра ге ди ја не схва ти тра гич но, с дру ге, од но сно да се упр кос њој 
ода бе ре се ћа ње, а не за бо рав и бу дућ ност без ика кве све сти о оно
ме што јој је прет хо ди ло, ка ко ка жу сти хо ви „Мне мо си не 4”:

За бо рав је ду с хле бом слеп ци ко ји са ња ју
Бу дућ ност ис пра жње ну, по ме те ну као со ба
Пре ула ска но вог ста на ра;
(...)

на ма је за да но
Да се ћа мо се, да за да је мо удар це.105

Јед ном је Ла лић ре као:

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. На сто јим да мо је ре че ни це бу ду до
стој не те при ви ле ги 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 оне 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 о ко јој са њам. У овој са да шњо сти, 
ко ју во лим.106 

То су ре чи ко је ће за ди ви ти сва ко га ио ле све сног то га ко ли ко 
је сва ка са да шњост, ну жно, стра шна. Љу бав пре ма све ту, ма ко ли
ко су ро вом и тра гич ном – на њој, пре све га, по чи ва во љаза пе ва
њем. „Пе вам ти јер те во лим”107, ка ко ка же Ви зан ти ји.

Крун ски до каз те без у слов не љу ба ви, ујед но и ди ван и стра
шан, Ла лић нам је пру жио кроз пе сму ко ју би ва ља ло по ме ну ти 
баш са да, на са мом кра ју. Реч је о пе сми „Кри ти ка по е зи је”, из гра
ђе ној од мно штва сти хо ва ко ји по чи њу ана фор ским ва ри ра њем 

104 Иван В. Ла лић, „Опе ло за се дам сто ти на из цр кве у Гли ни”, у: Вре ме, 
ва тре, вр то ви, 152.

105 Иван В. Ла лић, „Мне мо си на: 4”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 152.
106 Иван В. Ла лић, „По е зи ја – по хва ла чу ду за да ног нам све та (из во ди из 

раз го во ра)”, у: О по е зи ји, 66.
107 Иван В. Ла лић, „Ви зан ти ја”, у: Вре ме, ва тре, вр то ви, 139.
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ра зних опи са по е зи је (ре ци мо: „ре чи ко је ди шу као де ца у пр вом 
сну”, „ре чи што се на пла ме ну све ће пре тво ре у леп ти ре”, „ре чи 
од ко јих се пра ве сит не уди це”, „ре чи за тво ре не у ку ти је, за кљу
ча не”, „ре чи ко је ми ри шу на крв или ма глу”, „ре чи про кли ја ле из 
по га ног пе пе ла”...108), али за вр ше ној су ро во исти ни тим сти хо ви ма:

Те ре чи ко је не мо гу да уби ју уби це,
Ре чи ко је на ив но све до че ле по ту све та
А раз је да ју се бе на оба ли ко нач не смр ти
Где их на пла ви звуч но мо ре вре ме на

Ре чи од ко јих не мо же да се са гра ди
Свет чвр шћи од зло чи на.109

Иван В. Ла лић је пе вао са све шћу да по е зи ја не мо же спа си ти 
свет. Али да мо же, ипак, да бу де спо ме ник љу ба ви, ко ја увек по
сто ји као из бор.

Mср Иси до ра Д. Бо бић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Ка те дра за срп ску књи жев ност
isi do ra bo bic.sk@gmail.com 

108 Иван В. Ла лић, „Кри ти ка по е зи је”, у: исто, 315.
109 Исто, 316.




