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и да је у под све сти за то мље но не ко за го нет но „по ро дич но не све сно” 
на во ди пи сца да, ко ри сте ћи се на уч ним зна њи ма о функ ци о ни са њу мо-
жда ног кор тек са, по ку ша ва да при зо ве се ћа ња на Ли зе ту и њен Со лун, 
на мај ку, Пу лу свог де тињ ства. Ипак, се ћа ње из не ве ра ва ка да се сту пи 
у кон такт с про сто ром и љу ди ма не гда шњег све та. Ислед ник-пи сац је 
на тај на чин, ис тра жу ју ћи сво ју мај ку, уо чио и код се бе пр ве тра го ве 
де мен ци је, од ко је је и она бо ло ва ла.

По след ње по гла вље ро ма на је пи смо мај ци, ко је под се ћа на обр ну-
ту гло су „Пи смо или са др жај” из Ки шо вог Пе шча ни ка. У овом sum ma rum 
по гла вљу Ве ли кић успе ва да све раз мр ше не и лу та ју ће ни ти свог ро ма на 
као ру ком об у хва ти у јед ној истин ској ис по ве сти. Исле ђи ва ње се окон ча-
ва, сви до ка зи су при ку пље ни, ро ман је на пи сан, а ис тра жи тељ из ла зи 
из там ног ви ла је та у ко ји је, не зна ју ћи, кро чио. Очи глед но је да Дра ган 
Ве ли кић но вом књи гом до ка зу је да је пи сац ко ји је спре ман да се ме ња, 
али да исто вре ме но оста је одан свом по е тич ком ин те гри те ту. 

Вик тор ШКО РИЋ

„ПРЕД НА ЛЕ ТОМ БЕЗ И МЕ НЕ ПРО ЛА ЗНО СТИ”

То ми слав Ма рин ко вић, Не ви дљи ва ме ста, На род на би бли о те ка „Сте фан 
Пр во вен ча ни”, Кра ље во 2015

И нај но ви ја књи га сти хо ва Не ви дљи ва ме ста пе сни ка-по све ће ни ка 
То ми сла ва Ма рин ко ви ћа (1949), осма по ре ду, по твр ђу је, од књи жев не 
кри ти ке одав но и јед но гла сно већ пре по зна ту, до след ност и бри жљи во 
не го ва но за јед ни штво чи та вог ње го вог пе сни штва, ко ја се огле да и у 
пе снич ком са др жа ју, и у ат мос фе ри го то во сва ке пе сме, али и у од ме ре-
но игри вом и ути ша ном пе снич ком по ступ ку.

Све до ци ова квог ту ма че ња су, на при мер, кључ не ре чи Ма рин ко-
ви ће вог пе сни штва, као што су вре ме, про ла зност, пи та ње тра ја ња и по-
сто ја ња, ти ши на, пра зни на и са мо ћа, ко је су, углав ном све, при сут не од 
ње го вог пр вен ца, иа ко су с вре ме ном до жи вља ва ле из ве сне и де ли мич-
не се ман тич ке про ме не. И све су нео дво ји ви део ве чи те пе снич ке жр тве 
и са мо изг нан ства. 

И у „не ви дљи вим ме сти ма” чи та мо пе сни ко ва осе ћа ња као што су 
уса мље ност („Уса мље ност је / у ме ни ти хо пе ва ла”), ти ши на („на кра ју 
ве че ри, сам, / окре тох се ти ши ни и, као мно го / го ди на пре”), без над и 
пре пу ште ност се би („На ше ту ге гла сни је су од мо ли тви / под рав но ду-
шним по гле ди ма све ти те ља”), страх „пред на ле том без и ме не про ла зно сти” 
у свој сво јој не у мит но сти („Го ле, про мр зле трав чи це, / не по ко ле бљи ве 
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у сво јој ве ри, / мо ли те се за на ше ду ше”), али и иро ни зо ва ни страх од 
за блу да и илу зи ја, уз сим бо ле апо ка лип се из на ше про шло сти, на ро чи то 
из књи жев не ба шти не („На олу пи не ко је су од жи ве ле век / и не при па-
да ју ни ком, сле ћу вра не, / огра ђу ју ћи ше па вим хо дом / наш не ка да шњи 
по нос што / нај зад има мо ства ри ка кве же ли мо”), док у пе сми „Нев ски 
про спект” пе сник ве ру је у „да ле ки жи вот, су ви ше про стран да би био 
ства ран” ко ји је у ста њу да „са ла ко ћом пре тва ра вре ме у пе пео”, али 
по што је кон траст осо бе ност Ма рин ко ви ће вог дис кур са, мо же пре о бра-
зи ти и „си ве тре нут ке у бар шун и би сер по е зи је”. 

Иа ко пе сник не при хва та тре нут но ста ње, про зи ва ју ћи га и име ну-
ју ћи га пра вим име ном, ипак, у скло пу на ве де ног ам би јен та пе сни штва, 
из два ја се и ње го ва ме лан хо лич на, еу ри пи дов ски сми ре на, чак и до бро-
вољ на по ми ре ност са пред ви ђе ним окон ча њем зем ног жи во та, али и са 
на по ри ма да се „тра го ви ма” сво јих до стиг ну ћа ма кар по ку ша пре не брег-
ну ти про ла зност, што је и искон ски и на гон ски прох тев. Пе сма „Ва гон 
у тра ви”, илу стра ци ја про ла зно сти, за вр ша ва се бо дри ја ров ско-иро нич-
ним при хва та њем кра ја кроз ди ја лог и игру би ћа и сен ке, мла до сти и 
про шло сти, це ли не и фраг ме на та, жи во та и смр ти („Та да ми се учи ни 
да у од сја ју ста кла / ви дим се бе, ка ко пу ту јем кроз сво ју мла дост / да бих 
сти гао до овог ме ста, / где се од ме не већ то ли ко су ви шног одво ји ло / 
да је пра во олак ша ње би ти све ден на сво ју сен ку, / ко ја не са мо да опо-
на ша крет ње, већ и оли ча ва / мо је те ло оста ло у про шло сти”). 

Ме ђу тим, пе сма „Зе мља и не бо” са др жи ре че ни цу: „ствар ни го спо-
дар зе мље је не бо”, ко ја ску па са пе сма ма по све ће ним умр лим ро ди те љи-
ма („Очев по глед” и „Ру ке ко је све тле”), као и са са мим на сло вом књи ге 
и јед не пе сме („Не ви дљи ва ме ста”), ну де уте ху у веч но сти, ма кар у се-
ћа њи ма и да љем бо рав ку упо ко је них не где око или из над нас, што, ипак, 
обе ћа ва на ста вак жи во та, као и ци клич ни ток чи та ве под ми ће не ствар-
но сти: „ла ки та лас ствар но сти / га си се и ожи вља ва”. Ово је по твр да 
пе сни ко ве на ме ре да сво јим пе сма ма од но сно не пред ви дљи вим асо ци-
ја ци ја ма до сег не мо гућ ност про до ра у свет не ви дљи вих, у свет та јан-
стве них, у свет не до ку чи вих и нео бја шњи вих а на слу ти вих и при сут них, 
че сто и у њи хо вом ду го трај ном од су ству.

На пе сни ко ву до след ност ука зу је и ма ги чан али и искон ски од нос-
-су срет чо ве ка и при ро де, ко ји је фак тич ки не рас ки ди ви спој, јер по 
пе сни ко вом про ми шља њу чо век без при ро де не по сто ји. Њи хо ва уза јам-
ност не ма гра ни ца, као ни вре ме ко је пе сник ни ка да не за не ма ру је и не 
за бо ра вља. При ро да у пе сма ма То ми сла ва Ма рин ко ви ћа, као њи хов 
узрок, исто вре ме но по ста је сво је вр стан ме ди јум и по вод за по ве зи ва ње 
не ко ли ко те мат ских сло је ва уну тар јед не пе сме (Р. Ми кић), чи је је оства-
ре ње и по ка за тељ пе сни ко ва ња.

И ар хи тек ту ра Ма рин ко ви ће вих пе са ма, ко ју до ча ра ва на слов ње-
го вог до са да је ди ног из бо ра пе са ма – Пу то ва ња кроз бли зи не (пе снич ка 
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пу то ва ња про сто ром око се бе) – за чи ње са до га ђа ји ма, пред ме ти ма, 
де скрип ци ја ма и по ја ва ма из пе сни ко вог окру же ња и сва ко дне ви це (на слов 
јед не од пе са ма из књи ге Не ви дљи ва ме ста гла си „Опис”, што је упра во 
па ра диг ма тич но за свод но име за чет них сти хо ва ве ћи не Ма рин ко ви ће вих 
пе са ма), ко ји ће се на кнад но сми ре ним и кон тро ли са ним асо ци ја ци ја ма 
уни вер за ли зо ва ти до зна чај них ме ди та ци ја, јер је гном ско и до са да би ло 
атри бут ње го вог пе сни штва. Ова квим по ступ ком со по ти пе са ма оства-
ру ју мно го ду бљи, нео че ки ва ни и не пред ви дљи ви сми сао и зна чај. Уме сто 
при ме ра ова квог пе снич ког ма ни ра до вољ но је ци ти ра ње Ма рин ко ви ће-
вих сти хо ва ко ји баш до ча ра ва ју по ме ну ти пе снич ки ис каз („и ја, жму-
ре ћи, по ку ша вам да из да љи не / чу јем ка ко ста ре му дро сти све та / зву че 
сет но кад их за ле пр ша не ча пље / пре ве ду на свој пи ска ви је зик”), упра во 
у по ме ну тој пе сми „Опис” са ини ци јал ном „сли ком мо чва ре”.

Тре ба ре ћи да ме ђу ини ци ја то ри ма Ма рин ко ви ће вих пе са ма у књи-
зи Не ви дљи ва ме ста ни су ви ше са мо де скрип тив но-ек фра стич ке сли ке, 
већ се све ви ше на ме ћу и из во ри шта бли жа ме та фи зич ким вред но сти ма, 
као што су, на при мер, сно ви, бај ке, ма шта, ре чи, за го нет ке, пе снич ка сред-
ства, али је и у тим при ме ри ма за др жа на ве шта асо ци ја тив ност са до сми-
шља ва њем пе сни ко вих по ру ка. 

Све ви ше пе сник Ма рин ко вић об ја шња ва ве ћи ну про ме на и пре о-
бра жа ја деј ством вре ме на на све нас (и под се ћа нас да је Ови ди је го во рио 
да „вре ме на гри за све у при ро ди”), по пут не ког вр хов ни ка (Вол тер је 
био убе ђен да је ди но „вре ме из ри че прав ду и ста вља све на сво је ме сто”). 
Сто га је у „не ви дљи вим ме сти ма” уче ста ла и реч – про шлост (већ ци-
ти ра на из пе сме „Ва гон у тра ви”), чи ме се упра во по тен ци ра ју по ме ну те 
раз ли ке из ме ђу по ја ва, успо ме на, осе ћа ња и зби ва ња, ко је да ти ра ју из 
дру гог вре ме на. Оту да су и при сут на не при мет на ме ња ња Ма рин ко ви-
ће вог пе снич ког са др жа ја, па и удва ја ња из ве сних пе сни ко вих те мат ских 
упо ри шта, као и лир ског су бјек та, што је пот пу но оче ки ва но и ле ги тим но. 
Тре ба на гла си ти да вре ме мо де лу је све, не са мо пе снич ки са др жај већ 
и по ет ски из раз, и по ет ски про стор, и пе сни ко ве по ру ке и про ми шља ња, 
али и пе сни ко во и на ше окру же ње, чи ме, на жа лост, ни смо ни ма ло за до-
вољ ни. 

И бла га, чак дис крет на, већ по ми ња на иро ни ја, па и не пре на гла-
ше на цр но ху мор ност („Ни јед на ствар не про те сту је због / мањ ка све жег 
жи во та”), за тим, вре ме ном усло вљен, син дром удво је но сти и раз ли чи-
то сти („Ипак, по сто ји жи вот љу ди, ме ста у ко ји ма / ста ну ју њи хо ве 
раз ли ке”), као и зна лач ки упе смља ва ни и с ме ром пре о сми шља ва ни 
ок си мо ро ни, још су бит ни са стој ци и бе ле зи Ма рин ко ви ће вих сти хо ва, 
јер је у њи ма, исто вре ме но и су про ста вље ним и уза јам но умре же ним, 
угро же на ег зи стен ци јал ност уоч љи ва, чак и ка да ни је по себ но или не-
по сред но осве тље на и из дво је на, као што је би ло и у ра ни јим пе снич ким 
књи га ма То ми сла ва Ма рин ко ви ћа. 
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Ипак, у књи зи Не ви дљи ва ме ста из два ја се све ви ше са др жај на 
бли скост ме ди та ци ја и ег зи стен ци јал них пе снич ких по во да. Пе сник, у 
сво јој ти ши ни и са мо ћи, (не)по сред но и ефект но од сли ка ва по ну ђе ни 
при вид ствар но сти од но сно (не)ствар ност у ње ном пу ном до жи вља ју. За 
та кав по сту пак пе сни ку је обич но по треб но све га не ко ли ко ре чи и сли ка. 
На при мер, „Кад би мо гле, очи би ври ска ле / због оно га што су ви де ле”, 
„ја чо век, ја ми сао, / ја про зор кроз ко ји ду ша гле да / обес ку ће ни, ра су ти 
свет”, под се ћа ју ћи нас на про ми сао Бер ђа је ва да сву да око нас, па и у 
на ма, би ва ју ду ше на ших жи вих и мр твих. На ро чи то пре да ка.

У пе сми ко ја је у књи зи пр ва по ре ду, а тач ни је је ре ћи увод ној пе-
сми „Пре не го поч неш да пи шеш пе сму”, пе сник на гла ша ва ве чи ту двој-
ност (бо дри ја ров ску, по на вљам): „Да и дру ги чу ју по вер љив / раз го вор 
две је ди не / за ин те ре со ва не стра не: / те бе и те бе”, ко ја се про ду жа ва у 
за пи та ност да ли је ства ра ла штво пе ва ње или плач („До бро раз ми сли: је 
ли то / тре ну так кад пе ваш, / ка да пре ста јеш, или / по чи њеш да пла чеш”), 
али и искре но-ис по вед но по ја шња ва сво ју де фи ни ци ју ма ги је пи са ња 
по е зи је: „тре ну так кад же лиш / да за пи шеш оно што је / соп стве ном 
ру ком / ми сао већ упи са ла у тво је ср це”, док у на слов ној пе сми, прет по-
след њој по ре ду у књи зи Не ви дљи ва ме ста, мо же мо про чи та ти и пра ви 
ма ни фест це ло куп ног пе ва ња То ми сла ва Ма рин ко ви ћа 

Али, ср це са осе ћа њем жи во та, 
из ме ђу го ди на још тра жи 
дра го це но сти ко је му при па да ју 

што мо же би ти и мо то сва ког од ту ма ча и чи та о ца. Да нас и ов де.

Алек сан дар Б. ЛА КО ВИЋ 

РО МАН КРА ЉИ ЧИ НОГ ИН ТИ МУ СА

Дра гу тин Ј. Илић, Ро ман кра љи це На та ли је, при ре ди ла Све тла на То мић, 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2015 

Дра гу тин Ј. Илић је ове го ди не на дво стру ки на чин по твр дио сво-
је ме сто у срп ској књи жев но сти – у окви ру Ан то ло гиј ске еди ци је Де сет 
ве ко ва срп ске књи жев но сти Вла ди мир Гво зден је при ре дио из бор ко ји 
об у хва та при по вет ке „Игу ма но ва сен” и „Под зе мљом”, ро ма не Ха џи 
Ди ша и Ау то би о гра фи ја од ла зе ће га, дра му По сле ми ли јон го ди на и кри-
тич ки текст о срп ском ро ма ну уоп ште и ро ма ну Пат ни ца Ја ко ва Иг ња то-
ви ћа (у књи гу су укљу че ни и кри тич ки тек сто ви Слав ка Ле ов ца, Бо ја не 
Сто ја но вић Пан то вић и Ра до сла ва Ера ко ви ћа). Дру ги до га ђај је пр во 




