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ТО МИ СЛАВ МА РИН КО ВИЋ

Уред ни штво Ле то пи са: Чи ни се да са раз во јем ин тер не та и 
ње го вим ши ре њем по ста је уоч љи во да се књи жев ност по ла ко 
се ли на сај бер про сто ре. Ка да је у пи та њу про за, та се лид ба је 
до ве ла је до на стан ка но вих жан ро ва (тви тер про за), но вих на-
чи на пи са ња (ин тер ак тив на про за) и чи та ња (хи пер текст), као 
и до но вих ком би на ци ја чи та ња и пи са ња (фан-про за). Да ли ће у 
том пре ла зу/се лид би у но ве, вир ту ел не про сто ре по е зи ја оста ти 
иста, или ће се, и у ком сме ру, про ме ни ти? 

То ми слав Ма рин ко вић: Кад би смо би ли про ро ци, от кри ва ју ћи 
по е зи ју бу дућ но сти до шли би смо и до од го во ра ка ква ће би ти 
бу дућ ност све та. По е зи ја без бу дућ но сти не мо же, бу дућ ност без 
по е зи је би мо гла да по сто ји са мо под усло вом да чо век по ста не 
елек трон ска ма ши на.

Са вре ме на ци ви ли за ци ја, за сад, не по ка зу је ин те рес за бу дућ
ност по е зи је. Ру ку на ср це, ни пре ма соп стве ном оп стан ку не ма 
од го вор ни ји од нос. По е зи ја се са ма при ла го ђа ва вре ме ну, тр пи на
па де и пре зир, на мар ги ни дру штве них зби ва ња по ку ша ва да се 
при бе ре и пре о бра зи, по вра ти сна гу и све жи ну, про на ђе но ви из
раз. При ова квом „од но су сна га” (раз у ме се, са мо те о рет ски), увек 
бих се кла дио на све вре ме ност и мо ћи по е зи је. Са суд би ном све та 
бих већ био опре зни ји.

Мо гли би смо ре ћи да је мо дер на про за – по тра га за не мо гу ћом 
про зом. Сли чан пут је има ла и мо дер на по е зи ја. Она је на сто ја ла 
да упо тре би пе снич ки ма те ри јал ко ји до та да ни је по сто јао или 
ко га по е зи ја прет ход них вре ме на ни је мо гла да са вла да и пот чи ни 
се би. Да ли са вре ме на по е зи ја има шан се да пе снич ки са вла да гра ђу 
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ко ју јој пру жа са вре ме ни свет (про из во де кул тур не ин ду стри је, 
до ми на ци ју фи нан сиј ског сек то ра и Си ли ци јум ске до ли не, пост-
ху ма ни зам и пост де мо кра ти ју), или ће се скон цен три са ти на то 
да опе ва оно што тра је? 

Пре ма јед ном ми шље њу, ко је и сам ува жа вам, по е зи ја не по
сто ји за то да би у сва ком тре нут ку би ла ак ту ел на. По сто ји да би 
кроз чо ве ко во тра ја ње про не ла вре мен ске ду хов не кон стан те, исто
вет ност усред ра зно ли ко сти, по ка за ла трај ност тро шних и про ла
зних об ли ка. Она ће то чи ни ти и кроз пост ху ма ни стич ку еру, у 
пост де мо крат ском до бу, по ку ша ва ју ћи да ис пу ни пра зни не и ни
шта ви ло ко је за со бом оста вља мо дер на ци ви ли за ци ја. По што се 
њен глас не мо же над ви ки ва ти са бу ком вре ме на, оста је јој да се 
сна ла зи и да по ку ша ва да урав но те жи на ру ше ни од нос из ме ђу 
свог ду хов ног пред зна ка и сва ко днев ног жи во та.

Пи шу ћи свој по ле мич ки текст о пе снич кој ли ни ји од Поа до 
Ва ле ри ја, Т. С. Ели от је пред ска зао да ли ни ја по е зи је ко ју од ли ку је 
ра ди кал на по е тич ка са мо свест, оли че на у чи стој/ап со лут ној пое-
зи ји, на кон Ва ле ри ја ,,ви ше не мо же да бу де од ка кве ко ри сти бу-
ду ћим пе сни ци ма”. У слич ном кљу чу мо гу ће је по ста ви ти пи та ње 
о ко ри сти од ели о тов ске ли ни је у по е зи ји. Да ли по е тич ка са мо-
свест и тра ди ци ја у ели о тов ском сми слу те ре чи, је су, још увек, 
од ко ри сти пост-пост мо дер ним пе сни ци ма? 

Очи глед но је да је да нас лак ше сло жи ти се са оце ном Т. С. 
Ели о та не го у тре нут ку ка да је из нео ту сво ју сме лу тврд њу. С дру
ге стра не, по мом ми шље њу, Ели о то ва по е зи ја, бре ме ни та зна че
њи ма и сло же ним по е тич ким обра сци ма, ни је пре ста ла да бу де 
под сти цај на и да на шњим пе сни ци ма. Је дан од об ли ка Ели о то вог 
по е тич ког кон цеп та, ко ји из ви ре упра во из по тре бе о са мо спо зна ји 
и пе снич кој са мо све сти, при ме њив је и пре но сив на вре мен ски план 
ко ји об у хва та и по тре бе и пи та ња ко ја се би по ста вља ју постпост
мо дер ни пе сни ци. По тре ба за син те зом дис хар мо ни зо ва ног све та 
ни је да нас ма ња не го што је би ла у тре нут ку кад је кла сик мо дер не 
по е зи је пи сао „Пру фро ко во бде ње”. Свет, у за вр шним сти хо ви ма 
ове пе сме „Ви део сам ка ко се свет уви ја у клуп ко / А он да се из не
на да рас тво рио и не стао”, ни је не стао за у век, већ се до ко тр љао и 
пао у на ше ру ке. 

Је дан од лајт мо ти ва раз ми шља ња о по е зи ји је сте сма њи ва ње 
бро ја чи та ла ца, или бар чи та ла ца штам па них збир ки по е зи је. 
Шта је раз лог овом трен ду и да ли он и на ко ји на чин по врат но 
де лу је на ства ра ње по е зи је? 
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По е зи ја је дав но пре ста ла да бу де од јек је дин стве ног схва та ња 
све та. По ред то га, у ма те ри ја ли стич кој ери, где је све на про да ју, 
чак и оно че му се не мо же од ре ди ти це на, по е зи ја се на шла у дну 
те зге, за тр па на про из во ди ма при влач ни је спо ља шно сти. Упо ре до 
су, у до слу ху са сво јим до бом, не ки по мод ни пе снич ки по кре ти и 
са ми би ли за сле пље ни ру ши лач ким за но сом, до во де ћи у пи та ње 
основ ни сми сао по е зи је. Све то ути че на да на шње ме сто по е зи је 
у са вре ме ном све ту. Мо дер ном пе сни ку је па ло у за да так да раз
ми сли ка ко да по е зи ја по вра ти по ве ре ње у крх ке об ли ке људ ског 
по сто ја ња. Да про на ђе кон чић ко ји чо ве ка са све том спа ја. Мо жда 
је то ле по та.

Јед на од нај ја чих ме та фо ра књи жев но сти је од ло мак из Књи-
ге о Јо ву у ко јој Јов ка же: ,,О кад би се на пи са ле ри је чи мо је! кад 
би се ста ви ле у књи гу! Пи саљ ком гво зде ном и оло вом на ка ме ну 
за вјеч ни спо мен кад би се уре за ле!” Да ли са вре ме ни пе сник још 
увек те жи да ис пи су је ре чи уре за не у ка мен, или се ми ри са суд-
би ном да је оно што за пи су је бли же пи са њу гран чи цом по пе ску? 

Ми слим да је са вре ме ни пе сник бли жи пи са њу гран чи цом 
по пе ску. То ни је ње го во од у ста ја ње од по тре бе да по е зи ја оста ви 
ду бљи траг, већ по ку шај да ис ко ри сти сва сред ства ко ја му још 
сто је на рас по ла га њу. И екран ра чу на ра је за рав ње на пе шча на по
вр ши на. Истин ски вред на по е зи ја узда се у ства ра лач ку по сто ја ност, 
ма ње је ва жна струк ту ра ма те ри ја ла на ко јем је ис пи са на.
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ТО МИ СЛАВ МА РИН КО ВИЋ

НИ ЈЕ ВАР КА

Ко при ве у под нож ју пло то ва,
јер та ко хо ће ле то. Де чак пру ти ћем
цр та за ми шље ну ма пу све та
у пра ши ни, по ме ра ју ћи кон ти нен те
са мо дрх та јем ру ке.

На др ве ћу, у зе ле ни лу кро шњи,
жи вот сла ви тре нут ке, сун це па ли ли сти ће кле на,
жу не бес крај но усит ња ва ју сво је со пра не.

Под не је, на крат ко, за спа ло у хла ду ли пе.
Ме ђу тим (на из не на ђе ње по ква ре ног ча сов ни ка
ко ји је део игре), вре ме упор но цу ри.

Са шкри пом др ве них ко ла сти же су мрак.
Де чак сум њи ча во зу ри у не ствар не обли не не ба,
у не рас по зна тљи ва по ља огр ну та тми ном.

Нај зад, гу бе ћи стр пље ње, цр ве ни ме сец
из ра ња из та ла са сте шу ме и убе ђу је
де ча ко во ср це да оста не буд но.

То ни је вар ка, ша пу ћу да ле ке зве зде,
ствар ни ји свет од овог не ћеш на ћи. 




