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ПОЕЗИЈИИВАНАВ.ЛАЛИЋА
Сажетак:РадиспитујеестетизацијутелауЛалићевојпесничкој
збирциЧетириканонаипесмамакојеестетичкипојамтеладо
водиувезусаКанонима.Указујесенахришћанскеметафизичко
етичкеосновеовеестетикеинатокаконадматеријалнисмисао
теланалазиизразуестетскоемоционалнојравнипоезије.Речје
оестетицителакојаимахришћанскиантрополошкикарактери
компонентајепесничкепоетикеповерењаубожанскуикономију
људскогспасења.Уоквируовеестетичностителосесагледава
несамокаовештаствениизразчовековеличностивећикаоса
маталичност.УЛалићевимстиховимателојеобликнесавршен
ства,проводникболаисишућницрвсмртиућелијамаплоти,алии
обличјесаесхатолошкомперспективом.Човековотелонијесамо
антропоцентрично већ итеантропоцентрично.Каотакво, оно
неподлежепрезируниосуди,већсеприхватаипотврђујеидејом
оваплоћењаиваскрсењаБогочовека.Наглашавасеукупностсвих
значењаоваквогсоматизмаињеговаестетизацијакаоогледало
тихзначења.

Кључне речи: тело, естетика, хришћанска антропологија, Ла
лић,поезијаXXвека,оваплоћењеЛогоса,прослављањетворевине

Поетикаприхватањатворевинеитело

СтиховиЧетириканонасунегирананегација.Онисусна
жна аутопоетичка потврда песника који неће и не може
да пева негацију.1 Отуда је ова поезија поезија потресне

1 Лалић,И.В.(1997)ОПоезији.Критикаидело.Опоезијидванаестпе
сника.Осталиесејииразговори,Београд:Заводзауџбеникеинаставна
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афирмацијеистрасногучешћаустварномсвету–онаквом
какав јесте.Овде јепесничкасубјективностсасветом„на
да”,ињенасуштинскаотвореностзаучествовање,какосам
песник каже, у „довршавању облика несавршенства”, деј
ственост је њене вере у спасење.Можда то није на први
погледвидљиво,алипоезијакојасестварауоваквомпое
тичкоестетичкомпарадоксализмуносилацјесотиролошке
идеје.Услужбинесавршенствуисказујесевераусавршен
ствоОногакојијестеиуњеговпланспасења.Такосеовим
песничкимискуствомобухватачовеккојинијеаутономно,
самодовољнобиће,већбићекојеучествујеупланубожан
ског спасења. Реч је о оданости и поверењу у видљиво и
изрециво.Иакојетовидљивозаправопривидноидесакра
лизовано,човекјеувекнаистомзадатку:дапрослављасвет
у „лепоти и страхоти његове свеукупности”2. Узимајући
заузор једаноднасложенијихобликавизантијскогдухов
ногпесништва3,ЛалићупесничкојкњизиЧетириканона
задржава комплекс канонскихпесама које кореспондирају
садеветбиблијскиходаиимајузаосновнутемубожанску
провиденцијалну (промисаону) идеју. У свесцирукопису
Четириканонаналазесепесниковенапоменекојеоткрива
јуосновнутемузбирке,каоинекеодмотива.Напрвојстра
нисвескеЛалићјезаписао:„Основнатемаканона:’Спасе
њеоствареноусветостионогакојисепрослављаслужбом,
илиудогађајусамогискупљења(ГосподњииБогородичини
празници)’.”4Наистојстраниналазесеиподацикомесупо
свећениканони:1.Богородица;2.СветаТројица;3.Богоро
дицаТројеручица;4.Искупљење–слобода,љубав.5

Духовност уЛалићевим Канонима – аутентично и некон
венционалнотранспонованаупесничкоискуство–зајед
нуодважнихсемантичкихи естетичкихвредностиимаи
тело.Хришћанскадуховност је оквиру којем се обликује
естетскиплантела.Оваестетикаконфигуришесеукругу
значењскихпротивречностиукојимајечовековотелонепо
стојанаформа,крхкиквалитетпостојањабића,алииузви
шенасликачовековог„ја”,сликанеизрецивогучовеку;за
тим,човекутелунемасамоматеријалнупретпоставкусвог
бића,подложнупропадљивостиисмрти, већиустројство
психофизичкогјединствакојезаједноанесливеносдушом

средства,стр.271.
2 Исто,стр.288.
3 Окомпозицијиканонавидетиу:Мирковић,Л.ПравославналитургикаI,

СремскиКарловци(1918),трећеиздањеБеоград(1965),стр.223–226.
4 Лалић,И.В.(1997)Страснамера.Писмо.Четириканона,Београд:За

водзауџбеникеинаставнасредства,стр.267.
5 Исто.



253

СНЕЖАНА КАДИЋ

носимогућностбудућегваскрсења.6Иаколирскисубјекат
Четириканоназадржавасвестосмртнојограниченостите
ла,онсебевидикаобогоподобнобићезакогајеуправоте
ломатеријалниизразбожанственедуховности.Надматери
јалнисмисаотелапотврђујесемишљуоотеловљењуБога,
његовом васксрењу, а сходно томе и идејом о васкрсењу
човечјегмртвог(смртног)тела.Поштосеестетичкидожи
вљајчовековогтелаупесничкојстварностизасниванателу
оваплоћеногЛогоса, ова естетика серазумекаохришћан
ска(те)антропологијатела.Каотакваоначиниинтегрални
део специфичне, модерне теологије стваралаштва, у којој
јенајважнијапоетичкапреокупацијаприхватањебожанске
творевинеусвимњенимпојавностима.

Ал’кудјасателом,тимпроводникомбола?

(Телокаостањеболаисмрти)

ИпреЧетириканонаЛалићскрећепажњунавредностте
лесногаспектаљудскогабића,дајућиупесмиШапатЈо
ванаДамаскинаснажнупоетскусликураскрвављене,пре
резанеузглобурукеСветогЈованаДамаскина:

Опрости,алиболиовашака

Узглобупререзана,овипрсти

Којимадробимхлеб,којимасекрстим;

Опростимиштокрваримизмрака.

Опростими,иучинидасрасте

Сасвојомкошћукост,састабломграна;

Усреброћудаскујемсвојекрасте,

Даславатвојабудемојарана;

Опростипреступмојепролазности

Којасечудукаоправдинада,

Опростимојојкости,мојојзлости,

Алиучиничудо.Овде.Сада.7

Телеснаматеријалностјеосетљиваиконачна,алионазбог
тоганезаслужујеметафизичкупокуду.Иакојетрошнасуп
станција, у односу према божанском тело није безвредно;
ауодносупремадуши,ононесмеподлећиосуди.Мадаје

6 Лазић, М. (2008) Православна естетика тела и тајна полности,
Београд:Отачник,стр.46.

7 Лалић,И.нав.дело,стр.161–162.
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смртно,телочинипсихосоматскуструктуручовекајер„чо
векје”–премаречимаЛалићудрагогтеолога–„истинити
човекзатоштојесликаБожја,абожанскифакторучовеку
тичесенесамодуховногаспекта,негоцелокупногчовека,
душеитела”8.Утојконтекстуализацијитело(исвакиње
говдео)зачовекаимависокоиузвишеноназначење.Отуда
јепесничкисубјекатуШапатуЈованаДамаскинасвестан
болаинепотпуностисопственогбићауследтелесногнедо
статка.Читаоцу је јасноданедостајућидеотеланијеого
љенабиолошкадатост.Безруке,тогглавногоруђачовекове
практичнеделатности,„оруђаразумаимудрости”9,немани
телесне ни душевне хране, јер десницом се дроби хлеб и
десницомсекрсти.ПремаЖитијуСветогЈованаДамаски
на,богословаииконобранитеља,СветиЈовансемолипред
икономПресвете Богородице са Богомладенцем и уз хва
лу обећава Богомајци да ће исцељеном десницом просла
вљатиињуињеногсина.Јовануједесницаодсеченазбог
„божанственихикона”,аБогјујепосредништвомПресве
теБогомајкеисцелио.БлагодарностћеСветиЈованревно
снопоказатиуправопосредствомтеруке,пишућипротив
иконоборацаиизлажућидогматеправославневере.10Отуда
лирскигласуЛалићевојпесми,којатематизујеовуживотну
околностчувеногтеолога,каже:Усреброћудаскујемсвоје
красте,⁄Даславатвојабудемојарана.Онћесвојуунака
женуруку,телеснекрастеиранесковатиусребро(иконе)и
славуПресветеБогомајке(пишућиуодбранусветихикона
којеизображавајуњенликиликСинаБожјег).

Тело постаје заточеник бола, трулежности и смрти онога
тренутка каданашипрародитељи вољно лише себеБожје
милостиизаједништвасБогом.Конституцијателајетада
подлеглапроменизбогнепослушностиипочињеноггреха,
а„новостањеживотауПостањујеозначено’хаљинамаод
коже’(1.Мој.3,21),којесимболизујуматеријални,анимал
никарактерживота,смрткојуононосиичињеницудајеоно
придодато истинској човековој природи”11.ОтудаЛалић у
VIIIпесмиТрећегканона(песмикојатематскикомуницира

8 Мајендорф, Џ. (2008)Византијско богословље: историјски токови и
догматскетеме,Крагујевац:Каленићстр.195–196.

9 Лактанције, Л. Ц. Фирмијан, О Божанственом стваралаштву, пре
ма:Бичков,В.В.(2010)ЕстетикаОтацаЦркве:апологете:Блажени
Августин,Београд:Службенигласник:Хришћанскикултурницентар,
стр.169.

10ЖитијеПреподобногоцанашегЈованаДамаскинау:Поповић,Ј.(1998)
Житијасветих,Ваљево:МанастирЋелије,стр.104–123.

11Свети Григорије Ниски,О души и васкрсењу, у: ЛаршеЖ. К. (2008)
Теологијаболести,Ниш:Центарзацрквенестудије,Београд:ArsLibri,
стр.24.
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саосмомбиблијскомодом,односноПесмомтримладићау
пећикојисучудомизашлиизњенеповређени)телоназива
проводникомбола:

Алкудјасателом,

Тимпроводникомбола,каданоћне

Стравемилежајучинераспелом?12

Ефекатгрехопадаподстакаојеширењезлаињеговуактив
ност,апредновим„владаоцем”природеичовека,Сатаном,
човековотело јеслабо.ТрагедијаАдамовегрешкечовеко
вомтелуодузимаквалитетбесмртности,иутаквојнезашти
ћеностителојепрепуштеноопаснимопсенама,убилачким
намерамаипринципузла:

Овотело,

Угроженоусветуопаснихпривида,инамера

Убилачких;јајоглавиСатанаималичникомпјутер

Оддесетгигабајта,узпомоћкојегмикроји

Капупосвојојмери.13

(Vпесма,Првиканон)

Достојнојестепрослављати
тајсусретдухаиплоти

(ИдејаБогооваплоћењакао
потврдаузвишеногназначењатела)

Имајућинаумутаковелику темукаошто јеикономијски
христолошкипланспасењачовека,апосредствомчовекаи
спасењацелокупнеБожјетворевине,Лалићнијепренебре
гаостарозаветнумисаоостварањучовекаполикуиподо
бијуБога(Пост.1,26).УIVпесмиПрвогканонапеснички
субјекаткаже:Имолизаме,некамиопростистрахмој ⁄
Штоме,кажемикњига,посвомесатворилику.14Подли
комБожјимучовекууКанонимасеподразумевачовекна
оба плана свог постојања: телесном и душевном. Лалић
човека види као јединство комплементарних супстанци
ја,телеснеидушевне.Уоваквојконцепцијичовекателои
душасухетерогениелементиалиуорганскојповезаности,
анереткосекаотрећичинилацпојављујеидух.Такосеу

12Лалић,И.В.нав.дело,стр.232.
13Исто,стр.188.
14Исто,стр.187.
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песничкојстварностиучовекупонегденаглашаватело,на
некимместимасепакистичедуша,адухсепомињеукон
текступрипадањаиличовекуилиБогу.Уовојтрихотомној
визуриљудскогбићајасносепрепознајуутицајипатристич
кихантрополошкихидејаочовекукаопсихосоматскојце
лини.Свакако,људскобићесенесводисамонатело,утом
смислубибилодефектно.Телоодухотворавадуша,онакоја
стеломсаучесничкистрахујепредпретњамазаданогсвета.
Душаје,иакобесмртна,осетљиваустварностипривида,по
путтела:Живишусуседствупретње.Зебетвојабесмртна
душа⁄Утанкомкапутунаде,набеоградскојкошави(Други
канон,Iпесма).15Душаутелунијенеповредива,упростори
макушњечестосудушенашеизровашене16(Другиканон,I
песма).Сдругестране,гдегодсепомињетело,његоваосе
тљивост(заправосмртност)сенезанемарује:Алмекаутро
баје,икрхкаовакост17(Првиканон,Vпесма).УПрвомка
нонутелусеприписујекрхкакаквоћауприсуствудуше:Тај
крхкисклоп,тотело,томесоокодуше18(IXпесма).Ипак,
уискуствутворевине,каоцентралнеплодовестварања,тре
баприхватитиителоидушу,неодузимајућителунавред
ностијерјематеријално,нитидајућидушиприматуодносу
натело,јерједуховна.Неопходнојеславитиоба:Славити
душу,привидуствариприписану19(Другиканон,IIIпесма)и
Достојнојестеславититело20(Четвртиканон,IXпесма).
Стеломидушомувезијеидух.Појамдухајенајважнијиза
разумевањеестетскоантрополошкеидејетелауКанонима.
Духјеоноштоучовекужудизабожанским.Тојеонајнема
теријалниипрефињенимедијумкомуникацијеизмеђуви
дљивогиневидљивог,изрецивогинеизрецивог.Каоштоје
већнапоменуто,духомсеименујечовековоапотомиБожје
(Логосово)својство.ТакоуVпесмиТрећегканоналирски
субјекат, у чији глас је интерполиран глас пророка Исаи
је,каже:Писано је:духомсвојимштојеумени ⁄Тражим
те јутром.21Ови стихови комуницирају са старозаветним
исказом:Душом својомжудимтебе ноћу, и духом својим
штојеуменитражимтејутром(Исаија,26,9);Одноћи
јутрењуједухмојкТеби,Боже22.

15Исто,стр.199.
16Исто,стр.200.
17Исто,стр.189.
18Исто,стр.195.
19Исто,стр.203.
20Исто,стр.254.
21Исто,стр.226.
22Псалтирсадеветбиблијскихпесама(2000),превеов.АтанасијеЈевтић,

Врњачка Бања: Манастир Хиландар, Манастир Грачаница, Манастир
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УVпесмиПрвогиДругогканона,каоиуVIпесмиТрећег
канона налазе се стихови у којима се слике тела градена
теологији оваплоћењаБогаЛогоса.Кад је реч оVпесми,
Лалићсепридржаватемебиблијскеодекоја јепослужила
као основа ове канонске песме, а то је „молитва пророка
Исаије,укојојјерадостштоћеСпаситељдоћинасвет,који
јепомириоБогасљудимаипривеонассветлостисвојесла
ве”23.ПророчкамесијанскаидејапослужилајеЛалићудау
стиховимаприкаженовисмисаопроменетела–измртвог
уваскрсло.Човечјетелоскриванадматеријалнисмисаојер
носи потенцијал васкрсења. Песник пише, понављајући
Исаијинеречи:Имојећемртвотелоустати24 (Првика
нон);Оживећемртвитвоји,имојећемртвотелоустати25
(Трећиканон).Телојестесмртно,алисмисаосмрти,патњеи
болајепромењеноногтренуткакадајеБог(дух)узеотело
(плот) човека.Људско тело добија најсублимније значење
одстварањасветачиномоваплоћењаЛогоса.Оносе тада
„истовременоналазипоновоинајвишевредновано”26.Ка
нонисунаписаниподутицајемтеолошкеидеје,запесника–
претпостављамо–иистинеооваплоћењуБога,каоиусве
тлухришћанскемислиобогочовечанскојикономијиспасе
ња.ЛалићоваплоћењеЛогосаињегововаскрсењеузимакао
главнину идејне носивости естетичке антропологије тела.
ЗатоуVIпесмиТрећегканона,којајенадахнутабиблијском
ПесмомпророкаЈонеуутробикита,песник,алудирајући
наХриста,говориодругачијемспасењу,спасењукоје:

Обављаживидухизједногмртвогтела

Штопочиваупомнопометеномипажљиво

Зазиданомгробу,тикпоредзидинеградске

Јерусалима,измеђуједногпеткаиједне

Недеље.27

Дакле,другачијеспасењедоносионајкојијеумртвомте
лубиоживидух.Данијебилобогооваплоћења,људскоте
лобибилоунегацијисмрти.Богузимапропадљивуплот
дабипрекинуопорицањесмртиукојемсетелоналазијош

Цетињски,МанастирТврдош,БратствоСветогСимеонаМироточивог,
стр.213.

23Мирковић,Л.нав.дело,стр.224.
24Лалић,И.В.нав.дело,стр.188.
25Исто,стр.207.
26Ларше,Ж.К.(2005)Теологијатела.Хришћанскопоимањетелаљудског
поОцимаЦркве,Врњци,Требиње:МанастирТврдош,БратствоСветог
СимеонаМироточивог,стр.55.

27Лалић,И.В.нав.дело,стр.228.
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одАдамовогпада.Онузимапропадљивуљудскуприроду
итаковраћателуатрибутенетрулежностиибесмртности.
Тело задобија хришћанску свештеноетичку вредност. У
даљемтекстуистепесмеЛалићговориоХристовомсила
ску уАди римским стражарима којиманије било суђено
да„будусведоцикаддухителосеспојеуВаскрсење, је
динство”28.ИсусХристосјеузвисиочовечјетелоипружио
му могућност обесмрћења; васкрсењем Христа човечјем
смртномтелусеоткриванадсмртнаперспектива.УХристо
вомваскрсењу–побединадтрулежношћувидисетеантро
поцентричнадимензијаљудскогтела.Васкрлотелочовека
ћебитињеговоновостањетелесности,реструктуриранеи
обновљене.ПојамтелазахваљујућиБогооваплоћењуивас
крсењуИсусаХристазахтеваредефиницијуиновеознаке.
ОтудајезикуЛалићевојпоезијиконцепттеланедржиуни
жој сфери, сферипалости.Мртво тело које ће устати јер
јесусретдухаиплоти,лалићевскимстиломказано,најин
вентивније је решење за спас човечанског рода. Речником
Тертулијана(Tertullian),хришћанскогмислиоцакогајеИван
Лалићчитаоикрозчијајетеолошкагледиштапреламаоте
ло,васкрсењемћечовековотелопронаћисвојитегритет.29
ЉудскотелојеХристовимоваплоћењемуздигнутонаниво
потпуногинеокрњивог.Отудајечовековзадатакдапросла
вљабогочовечанскооваплоћење,апесничкастварносттои
чини:Достојнојесте⁄Прослављатитајсусретдухаипло
ти,узнаку⁄Спасоносногрешења30.

Тело–вишњиаутопортретуогледалу
(Учешћетелаусуштиничовека)

Најснажнијаестетскоантрополошкасликателаналазисеу
VпесмиЧетвртогканона:

Труданјерадуосмомданустварања,амисмо

Надничари,сезонцикраткогвека.Апокњизи

Овако:икаодародисмоветар,никако

Непомогосмоземљи;

пачемуоданостонда,

Ислужбанесавршенству?Изаштославитивезе,

Непојамне,међустваримаблискиминезнаним?

28Исто,стр.228–229.
29Ларше,Ж.К.нав.дело,стр.108.
30Лалић,И.В.нав.дело,стр.252.
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Наовопитањетелојеодговор;сићушницрвсмрти

Ућелијамаплоти,унасиљурођења,уболу

Пресрећнихматера.Затоморашдаволиштело,

Туглинуитајпепео,итупљувачкудуха

Већсасушенуутвомбудућемпраху,

асвето

Каовишњиаутопортретуогледалу–али

Некакокривоминапрслом;свеједно,волећитело

Тиславиш,идеjственсиТворцу,љубоморном

Услави.31

Овасликаимасложенуструктуру.Лалићјезачињеумислио
осмомданустварања,теолошкофилозофскомкоцептуНи
колајаБерђајеваоприродистваралаштваистваралачкогчи
на.Подосмимданомстварањарелигиознирускимислилац
јеподразумевао„задатакчовекаисветадастворенепосто
јеће,дадопунеиобогатеБожјестварање”.32Стварањесве
тајеотворенпроцес.Берђајевљевски,тајнастварањасвета
надилазистарозаветниаспектседмодневногстварања.Кон
тинуитетБожјегстварањаодржаваоваплоћењеБогочовека,
аучинуоваплоћењаскривасесвестостваралачкојулози
човекаусвету.ЧовековостваралаштвојепродужетакБож
јегстварања,а„осмиданстварањајестварањекојесена
ставља”33.Овометафизичкоантрополошконачелочовеко
вогстваралаштваЛалићузимакаоконтекстинтерпретације
специфичностипесничкогстваралаштва.Позивајућисена
Берђајева и ЛаваШестова, у једном поетичком разговору
Лалић човеково позвање да настави чин Божјег стварања
доводиувезусапесниковимзадаткомдапрославља„зада
нуреалност”.34Мотивосмогданастварањасесусрећена
вишеместаузбирциЧетириканона.35

31Исто,стр.245.
32Берђајев,Н.(2014)Смисаостваралаштва,Београд:Логос,стр.119.
33Исто.
34Лалић,И.В.(1997)ОПоезији.Критикаидело.Опоезијидванаестпе
сника.Осталиесејииразговори,Београд:Заводзауџбеникеинаставна
средства,стр.290.

35ОсмиданстварањасепомињејошједномуVпесмиЧетвртогканона,
гдесестварностовогасветаназива„радилиштемОсмогадана”.Наи
лазимонаистимотивиуIVпесмиПрвогканона:Ружносесложиле
ствариуосмомданустварања;затимуIпесмиДругогканона:Господ
ћецареватидовека.Иондакадаодсутанбуде/Изосмогданаствара
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А слављење заданог света (продужетак и допуна Божјег
стварања) и оданост несавршенству су сврсисходни упра
во захваљујућителу: „Наовопитањетело јеодговор” јер
јечовечјетелоглавнаБожјатворевина.Естетизацијутеле
сностипесникнастављадаостварујеуоквирустарозавет
них и новозаветних схватања тела, правећи синтезу више
семантичкихвредности:

1)Телоје„црвсмртиућелијамаплоти”;

2)Телоје„глина”и„пепео”и„пљувачкадуха”у„буду
ћемпраху”;

3)Телоје„вишњиаутопортретуогледалу,некакокривом
инапрслом”.

Лалићстепенујеестетизацијутелесностиубиблијскомсти
луитону:

1)Телојенижипланљудскогпостојања;онојепоквали
тетусмртно,плот јебиолошкаифизиолошкаограниче
ностчовека;сликатела(човека)имапсаламскиподтекст:
Ајасамцрв,анечовек(Пс.22,6);

2)Човек јесазданодземаљскогпраха (1.Мој.2,7;Пс.
44,25),телојетрошнопопутпепела;иовасликаимаби
блијски(јововски)смисао:Бациоме јеублато,тесам
каопрахипепео(Јов.30,19);утелујеипљувачкадуха,
штоговориопсихосоматскомјединствучовека:Аствори
ГосподБогчовекаодпрахаземаљскога,идунумуулице
духживотни, и поста човекжива душа (1.Мој. 2, 7),
будућипрахјепрахваскрслогтела,телоћеоживетикад
умре(Јов.12,24);

3)Телојенашаутопортретузвишеногунапрсломина
кривомогледалу;онојеогледалскирефлексневидљивог
унамаалинејасан,премановозаветнојмисли:Јерсадви
димокаоуогледалу,узагонетки,аондаћемолицемули
це(1.Кор.13,12).Људскотелојеоплемењенибожански
самоодразкојиневидимонепосредно.Оноје„видљива
сликаневидљивогликаБожјег”36.Овдетелесностдобија
јошједнупотврду,онанијесамофизичкиизразнашегби
ћанегојеусаставусамогчовековог„ја”.Телеснообличје

ња;одустан,аипакнепогрешив/Уравнодушностисвојој,аистрашан
ухвали,кажекњига.;иуIIпесмиистогканона:Јаковјеуженаследства
твога–/Ужесклатиупразнојизби/Осмогадана,уноћидуше;Лалић,
И.В.(1997)Страснамера.Писмо.Четириканона,Београд:Заводза
уџбеникеинаставнасредства,стр.245,187,199и201.

36Бичков,В.нав.дело,стр.273.
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јесликапраликаунамаи„живиобразнашесуштине”37.
Ова семантичка компонента појма тела важна је и због
тогајерсеможедовестиувезусаЛалићевомпесмомза
којусâмкажедајеаутопоетичка.38РечјеопесмиБелешка
опоетици.Белешкаопоетицијезначајназапроблемко
јисеовдеиспитујејерсеуњојсуштинаогледалскеслике
човекадоводиувезусателом:

Статипредогледало,безстраха

Одповратнеслике:онаузвраћаизраз,

Итонесавршен,некогупорногнапора

Дасеапстракцијаоденеумесо,

Удобарпроводникбола.39

У овој песми Лалић актуелизује питање лика у човеку и
телакаонесавршенеслике,изображењаисконскогуемпи
ријскомчовеку.ТелојеименованоистокаоиуКанонима–
изразомдобар проводник бола.Човек у огледалском лику
себе има несавршен телесни, меснати израз (одраз) свог
неопипљивогибестелесногпрототипа.Телојеобличје,ма
теријалнасликанематеријалнепротослике.Оно јеусвету
увекдругостепенасликакојаникаданијевернаоригиналу.
Предодређеносттеладабудеизображењевишњег(божан
ског,узвишеногисавршеног)обавезујечовеканаодговор
ностучествовањаубожанском.Човекиматумогућностјер
онније„аутономнобиће,него’сликаБожја’окренутапрема
горе”,стога„поседујеприроднуособинудапревазиђесебе
идосегнедобожанског”40.

Таглинатребадаради,дазгуснесеукамен

(Човековотелоислободаизбора)

Поред праха и пепела, Лалић на више места уКанонима
концептуализујељудскотелоиљудскиродпредстављајући
ихглином.Човекјеотудаоживелаглина,људскироджива
глинанараштаја,глиненирод.Затим,естетскијепрегнант
наноминацијаглиненисараднициљубави,којомсуозначени
људи, сатрудници Богородице, док се у творевини у којој
трају,поправљајућинесавршенство,надајуумилостипро
мисаоспасењањеногсина.Сликаоживелеглине,модифи
кованетокомпада, јављасеуVIпесмиЧетвртогканона,

37Јанарас,Х.(2005)Метафизикатела,НовиСад:Беседа,стр.20.
38Лалић,И.В.нав.дело,стр.260–262.
39Исто,стр.13.
40Мајендорф,Џ.нав.дело,стр.194.
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којој је подтекст библијска Јонина песма у утроби кита.
Прародитељским падом „покренут је процес нарушавања
првосазданогпоретка,тј.смрти,којисесачовекапренеона
творевину”.41ГрехопадјеимаозапоследицугубитакБожје
милости,изменучовековеприродеалииприродеуопште.
Отудапесникименујечовекаоживеломглином,изобличе
номприликомпада.Глинајетрансформисана,људскотело
јеизмењенонаконАдамовенепослушности,алибезобзи
ранато,песничкисубјекатуКанонимаједоследан.Треба
прихватитителоонаквокаквонамјезаданоАдамовомгре
шком:уњеговојслабостииусмртномопсегу,безпорица
ња.УпоезијиКанонанинаједномместутелонијезлона
челојерјесмртно.УпесмиТрећегканоназатостоји:Нема
стенекаоштојеБогнаш,певаАна,/Изкњигепророчица.
Требаславитимодрице,/Нагњеченлакат,згуљеноколено,
светепоследице/Падасастене.Славитиконтузију,иза
хваланбити/Заделимичнигубитакпамћења,послепада/
Свисинекојусмешданаслућујеш.42

Будућинесамосталноиинфериорнобиће,човекјеуприро
ди,закојусеупесничкојстварностикажедајенесавршен
ствоусвомеосновномраспоредуипривидсавршенства,не
прекиднопредизбором.Тајизборогледасеуњеговојсло
бодидаживотприхватикаобожанскидаралиикаослужбу.
Утаквојконтекстуализацијиразумемостихове:

Априрода,тојенесавршенствоусвоме

Основномраспореду,

исвакадовршеност

Савршенствајепривид,остваренмилошћу,или

Кварномнамеромзлога.Потребанзатојенапор

Теоживелеглине,изобличенесилином

Масеупаду,причемугравитацијубожју,

Иубрзање,нијеизрачунаонико

Смртан:инеће,сведокнеобјависе

Крајсвијустварииукидањегреха,

ПоОригену.Адотле,таглинатребадаради,

Датрошнибудећерпичкровињаренеке,или

41Лазић,М.(2008)Српскаестетикааскетизма(1375–1459),СветаГора:
МанастирХиландар,стр.219.

42Лалић,И.В.нав.дело,стр.222.
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Дазгуснесеукамен,којиодбаченбуде

Одзидара,игле,угаонипостанекамен

Храма...Заиста,тешкоутрагдаћешући

Инвенцијепланаспасења.43

ЖивотувидљивомсветунаконАдамовогпадајетрагањеза
упутствомзаправилнуупотребуслободе.Човекујенепре
станопредоченамогућностслободеизбора.Какавјезадатак
глине/тела/човекаувидљивомсвету?Одговорнаовопита
ње,којипредстављадвеантиномичнемогућности,смештен
јеизмеђуОригенове(Origen)теолошкехипотезеоваспоста
вљањунизвргнутог светаупрвобитностањерадиопштег
спасења(апокатастазе)иновозаветнепараболеокрајеугао
номкамену(Мт.21,42).Песникметафоризацијомдајеод
говорипредстављадваизбора:човек(глина)семожеоглу
шитиопозвањедаспознабожанскеквалитете,онбитиме
протраћиоисмисаосвогтела(Датрошнибудећерпичкро
вињаренеке)илињеговизборможебитикрајеугаоникамен,
односноБогочовек,темељацљудскогтела,животаисвета
(Дазгуснесеукамен).УчествовањеуБогочовекујеприви
легијаколикојеиодговорностзачовека.Човековзадатакје
даприхватителоуњеговомсмртномопсегу–тозначида
ганесмепрезрети–алијемогућностзателеснонадсмрт
нопостојањеувекотоворена.Опредељењемзакрајеугаони
каменчовек је позванда сачуваБожји лик у себии тиме
одржисвештенодостојанствотела.Изборјенапојединцу,
ауКанонимасеговори:Славитидаклеризикслободе,ане
страх/Одслободеизбора44.

ДостојнојестеславитиБогаживог

Имајућиу виду све семантичке вредности телауЛалиће
вимКанонима и естетику коју песник обликује на њима,
олакшано је разумевање њене улоге у песничкој поетици
каошто јеЛалићева.Творевинутребаприхватитиуцело
витостињенелепотеиругла,добротеигнусобе.Славитије
требацелу,алисвемутомепревасходиипактело.Човекје
својимтеломпозвандаучествујеуБожанскомдомостроју
спасења.СлавећитаквопозвањечовекобнављаликБожјиу
телуипотврђујеуњемукотвусопственогспасења:Достој
но јесте славититело, славити ларву, славити /Трошни
ћерпичимладутравунаутабаним/Гробовима;достојно

43Исто,стр.247–248.
44Исто,стр.241.
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јестеславитиБогаживог,/Оногакојијесте,онаквогка
квогјесте:/Достојнојестесвојепрепознатиспасење45.
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ITISTRULYRIGHTTOGLORIFYTHEBODY

ONTHEAESTHETICSOFTHEBODY
INTHEPOETRYOFI.V.LALIĆ

Abstract

TheaestheticanthropologicalimageofthebodyinthepoetryofIvan
V.LalićreliesonthesemanticvaluesofChristiancanonicalthought.
Startingfromthebiblicalideaofcreatingthehumanbeingintheimage
ofGod(Gen.1:26),Lalićshapesanaestheticizedvisionofthebodyin
whichitsfleshisnotonlyamaterialmanifestationofahumanbeing,but
alsoaplanofexistencethatcarriessublimemeaningforthehumans.
The body renews and confirms the sublime (theandric) designation
in the incarnationofGod theLogosandhis resurrection.Hence, the
humanbody,asrepresentationof thedivineinhumans, issomething
most precious in the experienceof creation and isworthyof human
glorification.Therefore,affirmationofsuchspiritualcorporealityinthe
aestheticexperienceandmodernpoeticexperience,aswellasitsshare
inthetheandricprovidentialplanofsalvation,requiresasharperfocus

ofobservation.

Keywords:body,aesthetics,Christiananthropology,Lalić,poetryof
20thcentury,incarnationoftheLogos,celebrationofcreation
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