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врат ног ча са ка да ће у се би из но ва чу ти спа со но сну ло зин ку „Не ка бу де 
бор ба не пре ста на!” Јер на де има и кад је не ма, на пи сао је тај исти по су
ста ли Ђо го. У та квом пе снич ком па ра док су је и до сад био кључ на шег 
оп стан ка, па је и кључ обра та из пе сни ко ве по зне ре зиг на ци је и по вла
че ња у се бе. За то по е зи ја и слу жи, да ка же не што а при жељ ку је и при
зи ва не што са свим дру го.
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Иа ко, на из глед, бли ске и јед но став не, по ру ке ко је нам То ми слав 
Ма рин ко вић у но вој књи зи пе са ма по да сти ре обре ме ње не су ис трај ном 
кон тем пла тив но шћу и спе ци фич но ус по ста вље ним од но сом пре ма жи
во ту као ка те го ри ји per se. Ма рин ко ви ће ва по ет ска фи ло со фи ја про но
си дру га чи ју му дрост, у чи јој по за ди ни се, ми мо оче ки ва ња, не на ла зи 
оча ја ње, огор че ност или ре зиг на ци ја, већ ве дри на ду бљег спо зна ња да 
жи ве ти, упр кос свим ис ку ше њи ма, ипак ни је илу зор но. Та ква сен тен
ци о зност ни је пре вас ход но афо ри стич на ни иро нич на, већ сли ко ви та, 
афир ма тив на и про зор љи ва. 

Пе сник је усме рен на емо ци о нал ни и пси хо ло шки аспект лич но сти 
чи та о ца и обра ћа му се са же љом да га вра ти се би. Су о че ње са соп ством 
– ко је је, ов де у про це су пе снич ке ар ти ку ла ци је, искре но и од ва жно из
ве де но – под сти че кон ге ни јал ност са све том уну тар и ван нас. Осе ћа ји 
об ли ку ју наш жи вот, ре чи и од нос пре ма се би, при че му са мо за бо рав 
ни је до пу штен. Иа ко то чи ни ви со ко ар ти фи ци јел но, пе сник на го ве шта ва 
да је ау тен тич ност до ступ на сва ком чо ве ку, сва кој ду ши. Ње гов су бјект 
нат про сеч но је емо ци о нал но ин те ли ген тан. 

Ма рин ко вић, без об зи ра на се ман тич ко пре о би ље, на мер но оста вља 
пра зна по ља, спе ци фич не пси хо ло шке ла гу ме за ме сти мич не на ле те 
ле по те по сто ја ња, го то во ни от ку да, а уоч љи ве, шта ви ше по сто ја не, упра
во у по е зи ји. Сва ки чи та лац у њи ма мо же про на ћи сво ју ме ру сми сла, 
сход но вла сти том емо ци о нал ном или тран сцен ден тал ном им пул су, па 
и ег зи стен ци јал ним, од но сно ме ди та тив ним пре о ку па ци ја ма. 

„Ве чи то са даˮ по ну ђе но у на сло ву обе ћа ва про те жност тре нут ка 
до жи вља ја, го то во ап со лут ну при сут ност и са мо свест. Уну тар те, услов но, 
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вре мен ске од ред ни це – са да – као мо мен тал но сти по сто ја ња ко ја на ди
ла зи вре мен ске узу се јер по се ду је ес ха то ло шку ди мен зи ју, не у пит на је 
по ли ва лент ност сми сла. „Ве чи то са даˮ по е зи је пре ра ста у пан дан ес ха
то ло ги ји ре ли ги је, мо жда и њен не по бит ни ства ра лач ки ар гу мент. У 
пе снич ком са да, ујед но и не про мен љи вом и не пре ста но по но вљи вом, 
ис цр пљу ју се сви жи вот ни по тен ци ја ли, са ме ра ва вред ност са мог бив
ство ва ња. У ње му је об у хва ће на чо ве ко ва (са мо)свест у це ли ни. Та ква 
пер спек ти ва оне мо гу ћа ва оча ја ње, ме лан хо ли ју или осе ћај без на ђа, и 
осу је ћу је њи хов по ку шај да угро зе људ ско до сто јан ство, чак и он да ка
да је сам жи вот ни ква ли тет на ру шен. 

У та ко по ста вље ном он тич ком окви ру лир ско соп ство по ја ча ним 
чу лом пер ци пи ра при ро ду и свет, исто вре ме но сти че спо соб ност да 
раз у ме љу де, па и ме ха ни зме по ко ји ма се од и гра ва ју те шко схва тљи ве 
си ту а ци је, али до вољ но су ге стив не да нас учи не не спо кој ним, ту жним 
или из ме сте из ег зи стен ци јал ног сре ди шта. За то ове пе сме – до след но 
Ма рин ко ви ће вој по е ти ци – све до че о све при сут но сти скла да, ка ко у 
три ви јал ним и ефе мер ним ма ни фе ста ци ја ма жи во та, та ко и у ње го вом 
пре чи шће ном ви ду, ко ји оста је ка да се све на из глед ба нал не пер фор
ман се од и гра ју. 

На из ве стан на чин, Ма рин ко вић по е зи ју ну ди као вид те ра пи је 
про тив бо ле сти, то јест ано ма ли ја бив ство ва ња у исто риј ски по твр ђе ном 
вре ме ну, осло бо ђен ам би ци је и пе снич ке охо ло сти да га по бе ди или 
по ни шти. Бу ду ћи да у увод ној пе сми „Узми или оста виˮ про го ва ра са 
са ме ег зи стен ци јал не гра ни це, у пот пу но сти из ло жен сти хи ји ствар но
сти – „Опру жен у тра ви, по сма трам гу ште ра / што се, као и ја, сун ча на 
са мој гра ни ци по сто ја ња” – ње го ва по ну да је ви ше не го ве ли ко ду шна и 
пу но сна жна. Исто вре ме но, не пре ста ним ме та по е тич ким освр том на 
он то ло шки, па и те ле о ло шки ста тус по е зи је, он ис по ља ва во љу да ду
бо ко уро ни у свр ху ис ку ше ња и из јед на чи жи вот но и пе снич ко ис ку ство. 
Жи вот се мо же про ду жи ти и за ле чи ти у по е зи ји. Ау то ре фе рен ци јал на 
се лид ба ду ха за ма гљу је гра ни це из ме ђу до ме на вла сти те, уну тра шње, 
и ту ђе, спо ља шње ег зи стен ци је, ко јих у ре ал но сти за пра во и не мо же 
би ти. Јер, ис по ста ви ло се да су „Овај и Онај свет, по ста ли (...) слич ни 
као два кра ка хо ло ту ри је ко ја се пред опа сно шћу ки да на по ла. А оно што 
се сти дљи во на зи ва ствар ност, већ се у тај ним ак ти ма во ди као не ста ло .ˮ 
И јед на и дру га ствар ност, као хо ло грам ска про јек ци ја су бјек тив но сти, 
ис ка зи ве су са мо по сред ством фи гу ра тив ног је зи ка. За то пе сни ку, ко ји 
во ди има ги нар ни ди ја лог са јед ним од сво јих пе снич ких узо ра Ви сла вом 
Шим бор ском, пре о ста је са мо по е зи ја. Онај ко ји оби та ва у пе снич кој 
ре чи има пра во на на ду да про ла зност не по сто ји, да је са мо пра зна 
озна ка под мет ну та у не по ет ској ствар но сти. У естет ским свој стви ма 
умет но сти ре чи ану ли ра ју се све при ме ће не или до жи вље не нус по ја ве 
и на го ва ра се на вла сти ту по тра гу за фор му лом ко ја по ни шта ва бол. 
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За то је у овим пе сма ма стал но отво рен по зив за осва ја ње ле по те и љу
ба ви као не по бит них чи ње ни ца по сто ја ња у све ту ко ји је „исто вре ме но 
и опор / и не ра зу мљив и леп .ˮ Бре ме ни та ис ку ства пе сник је при гр лио 
и про пу стио кроз ду хов ноестет ски фил тер. На су шно фил три ра ње ути
са ка, с јед не, и све про пу сност ле по те, с дру ге стра не, омо гу ћа ва упра во 
ства ра лач ка свест. Ипак, па ра ла лел но са ле по том при сва ја се и пат ња: 
„Мо жда ће мо би ти на те ра ни да по ред ле по те / упо зна мо и упла ка не очи 
пат ње?ˮ Ода тле ис хо ди про чи шће ње, слич но ре ли гиј ском, и ве дри сто
и ци зам: „Свет се кре ће, не вин и осу ђен да пре жи ви ,ˮ од но сно, „свет је 
не са вр шен, жи вот је / си лан и не пот ку пљив, / ср це се или на да или про
па да као тег / ба чен у сре ди ште оке а на .ˮ У пе сми „Мо жда” оста вљен је 
про стор за спо соб ност љу ба ви да пре мо сти јаз из ме ђу на де и ни шта ви
ла: „Јер ако нас љу бав не спа се, / о ко јој зна мо ско ро све, / го ре ће мо 
веч но на ва три / из ме ђу на де и ни шта ви ла”. Иа ко гно мич ног ка рак те ра, 
по след ња стро фа раз от кри ва ду бо ко про жи вље ну дра му по сто ја ња. У 
Ве чи том са да под у зе та је та ко од бра на ва тре но сти по е зи је као ис хо да 
љу ба ви, нео п ход не да би се „пре гр ме лаˮ ствар ност и сти хи је суд би не.

След стве но то ме, мо же мо ову књи гу по сма тра ти и као пе снич ке 
по ну де љу ба ви, ко је зра че пле ме ни тим ви та ли змом и жи вот ном сна гом, 
упр кос бо лу, све сти о смр ти, стра ху, за гле да но сти у уз не ми ре ну ну три
ну соп ства: „Окрут ност и бол су за нас / што ра ђа мо се са мо јед ном. / 
Са сре ћом и са са мо ћом, / са за бо ра вом и са не у мор ним пам ће њем .ˮ 
Иа ко по не где про ве ја ва гор чи на („пр ви пут сам на стра ни гор чи не ,ˮ али 
„оне што др жи обе ћа ња и ода гна ва бо лест. / И оста је не ма на уче ста ле 
/ по зи ве смр тиˮ), ов де се углав ном на го ва ра на не сва ки да шњу ве ру у 
чо ве ка ства ра о ца и ње го во де ло. Ус по ста вље на је рав но те жа из ме ђу 
опреч них си ту а ци ја и до жи вља ја, а лир ско соп ство је оспо со бље но за 
про на ла же ње сми сла и у оно ме у че му му се ис пр ва чи ни ло да га не 
мо же на ћи. 

У Ма рин ко ви ће вим пе сма ма од и гра ва се и ин тим на спо зна ја о то ме 
ка ко се од ре ђе на осе ћа ња и про ја ве ду ха об ли ку ју у на ма, ка ко их ва ља 
осми сли ти ра ди по ку ша ја прет по став ке ку да стре ми мо. У пе сми „Не
зна њеˮ кри ста ли зу је се но ва си ту а ци ја, до са да не по зна та соп ству ко ја 
се пре суд но ре флек ту је на ње гов од нос пре ма се би и жи во ту. Ма рин ко
вић је уну тра шњу ди ја лек ти ку ан ти те тич ки уоб ли чио: ра до ва ти се би ло 
че му упр кос бо лу и рас пр ше ним че сти ца ма на де. Сти че се ути сак као 
да је пе сма ре зул тат не ког ег зи стен ци јал ног по тре са или аку му ли ра ног 
емо тив ног на бо ја. Уз бур ка на осе ћа ња су се удо ми ла и пре сло жи ла у 
је зи ку про из вев ши пе снич ку осе ћај ност сна жног маг не ти зма. Оту да, 
ин ди ка тив на је од лу ка су бјек та да се у про це су са мо о бја шње ња на сло
ни ис кљу чи во на соп стве ни глас, да слу ша и чу је се бе. 

Рас по ред пе са ма ни је у пот пу но сти усло вљен те мат скомо тив ским 
ком плек сом, већ је ус по ста вљен сход но сме њи ва њу рас по ло же ња ко ја 
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по ти чу из емо тив ног ре ги стра. Соп ство ци клич но, из пе сме у пе сму, 
или пе снич ке сли ке у дру гу уну тар са мо јед не пе сме, про ла зи кроз раз
ли чи те фа зе – не зна ња, не че га што би смо мо гли на зва ти „ан тро по ло шки 
аг но сти ци зам”, фи ло соф ске за пи та но сти, са зна ња, епи фа ни је, сум ње, 
пат ње, при хва та ња, од у ста ја ња, раз о ру жа ва ју ће ме лан хо ли је или де ти
ње ра до сти. Пе са ма са слич ним мо ти ви ма има у свим ци клу си ма. У 
мно ги ма, по пут „Мо жда”, „Тре ну так сре ће”, „От кри ће”, „Ни ко”, „Љу бав 
оста је”, „Ка пљи це”, „О ти ши на ма”, „Пре ста нак ки ше”, „Та лог”, „По вест 
гле да ња у јед ну тач ку”, „Ома мљен бли зи ном сна”, „Рас про да ја се ћа ња”, 
„До тр ча ла си за ди ха на”, „Ре ли ги ја за јед ну ноћ” до ча ра на је пе снич ка 
ат мос фе ра у ко јој се од и гра ва не ка не из глед ин тим на, а за пра во су шта
стве на спо зна ја про це са и ди на мич них од но са ко ји тво ре до жи вљај и 
на во де на ме ди та ци ју. Тај, за пра во, на ра тив ни по сту пак од сли ка ва тре
нут ну или трај ну дис по зи ци ју би ћа и пред ме та у окру же њу лир ског 
соп ства, или пак ње гов сло жен уну тра шњи ко смос. За то је лир ски со
ли ло квиј аде ква тан из ра жај ни оквир у ко јем су пе снич ки гла со ви и ти
ши не ре вер зи бил не иа ко „ди ја лог са све том ипак тра је”. Бла го иро ни чан, 
ин тро спек ци ји склон глас, ко ји се ак ти ви ра из не на да, не пре ста но ус по
ста вља ве зу из ме ђу уну тра шњег рас по ло же ња лир ског соп ства и при зо ра 
у око ли ни, е да би ове ко ве чио „тре ну так сре ће” у го то во три ви јал ној 
си ту а ци ји или да „љу бав / не пре ста је / да кр чи пут ка дру гој / љу ба ви”. 

Нај фре квен ти је ре чи та ко су сре ћа, ти ши на, жи вот, ср це, за бо рав, 
се ћа ње, ле по та, бол, ду ша, ко нач но – љу бав. Не са мо што ове ап стракт не 
име ни це слу же као ме та фо ре већ су не рет ко хи по ста зи ра не, ожи вље не 
и пред ста вља ју оки да че пе снич ке ис по ве сти и ак те ре апарт не лир ске 
осе ћај но сти То ми сла ва Ма рин ко ви ћа. Око њих се вр тло жи зна че ње, оне 
ге не ри шу лир ски ми зан сцен и по ја вљу ју се као кључ не ре чи мно гих 
гно мич них ис ка за. „На га ђа ња во ле пу то ва ња / и сти жу сву да пре ме не”; 
„Оста је љу бав. / И ре чи по е зи је ко је мо ра ју / да оправ да ју сва ки / ле де ни 
уз дах, / и сва ку су зу до ба ;ˮ „Бес крај у гру ди ма / исти је као бес крај на 
не бу ;ˮ „На по слу жав ни ку вре ме на, / све је у све му, / ни шта не жи ви са мо 
за се бе .ˮ У та квом мо де лу пе сник из ра жа ва за бри ну тост за ста тус и по тре
бе ду ше. Пре о вла ђу ју ћа али пре фи ње на иро ни ја у отре си тој ди јаг но зи 
пси хо ло шког до ме на лич но сти у пе сми „На ше ду шеˮ ини ци ра дис тан
цу у од но су на пла хо ви ту, ме лан хо лич ну и стра хом оп хр ва ну ду шу 
упр кос то ме што је пе сма ис пе ва на у пр вом ли цу мно жи не: „На ше ду ше 
не ма ју / ни шта за јед нич ко с на ма, / сем што су на ше.ˮ

Слич ној ди фе рен ци ја ци ји Ма рин ко вић при сту па ка да раз ма тра 
ти ши не, и као по јам, и као ста ње, и као ен ти тет. Ње го ве ти ши не про го
ва ра ју на је зи ци ма раз ли чи тих ду хов них рас по ло же ња и емо ци о нал них 
ста ња. Ти ши на има ви ше об ли ка, опреч на је, али не и не про бој на, због 
че га за до би ја за себ ни он то ло шки ста тус („О ти ши на маˮ). Соп ство је 
ин тер и о ри зу је и по и сто ве ћу је се са њом, не из ни хи ли стич ких по бу да, 
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већ упра во су прот но – да би кроз дру ге спо знао ра дост и на ди шао но
стал ги ју за пу но ћом: „Ја сам ти ши на и жи вим у дру ги ма.” На го ве ште на 
је и ме та фи зич ка ти ши на, та ко по сто ја на и обе ћа ва ју ћа, а не спо зна та: 
„По слу шај ти ши ну док из ме ђу зи до ва ра сте ноћ. / Не ко је у њој и слу ша 
тво је ди са ње.ˮ  

И сре ћа, под врг ну та пре и спи ти ва њу, ја вља се у ви ше ли ца и раз ли
чи тог је ин тен зи те та. Иа ко још увек ни је до ку чи ло шта је сре ћа, соп ство 
жи ви упор ни је од ту ге. Тре ну ци сре ће, не рет ко та ко вар љи ве и крат ко
трај не, за Ма рин ко ви ћа ни су ре зул тат ма те ри јал ног бла го ста ња, већ су 
слич ни обич ним тре ну ци ма, „пра те нас на од сто ја њу, по не кад / при ла
зе ка да ослу шну на ше мо но то но ди са ње / или убр за ни рад ср ца”. То су 
тре ну ци ка да чо ве ка про жме осе ћа ње ис пу ње но сти услед, чи ни се, бе
за зле ног али суд бо но сног су сре та са бли жњим у пот пу но нео че кива ној 
си ту а ци ји. 

Се ћа ње, за пе сни ка, са го ре ва (са мо)за бо рав лич но сти, а пе сник до
след но тра жи „ре чи ко је ће над жи ве ти за бо рав”, схва та ју ћи да то мо же 
са мо ти ши на и то „древ на ти ши на у ко јој су / про шлост, са да шњост и 
бес крај .ˮ По ли фо нич на ти ши на се ћа ња, ма кар по кат кад би ла и не по жељ
на, те гоб на и вар љи ва, над жи вља ва за бо рав. Ме ђу тим, и ов де слич но 
по зна том пе снич ком ста ву Си ме Пан ду ро ви ћа – хи ги је на не се ћа ња ви да, 
али не се ћа ња ко је при па да ме та фи зич ком аспек ту по сто ја ња. Ин си сти
ра ње на ње го вој ар ти ку ла ци ји, ин ди ка тив но већ у увод ној пе сми „Узми 
или оста ви ,ˮ из ну ђу је опред ме ћи ва ње ап стракт них пој мо во ва и сим бо
ла. Свест лир ског ја ни шти вре мен ска раз гра ни че ња и до ми ни ра пе смом: 
„Има ме сву да .ˮ Оно пу ту је кроз се ћа ње и пре но си га у тре ну так ње го ве 
об ја ве: „Узми или оста ви, ну ди се ћа ње, све је то тво је!ˮ Иа ко про те жно на 
ви ше он тич ких до ме на, соп ство пу шта про шлост, са мим тим и део се бе, 
свог на ра тив ног иден ти те та, да жи ви за себ ним жи во том, да се оту ђи: 
„Не ка се про шлост са ма за ба вља / у ода ја ма ко је сам на пу стио без по
здра ва. / Не ка пле ше у пра зним дво ра на ма у ко ји ма бо ра ви / са мо мој 
дух. // Пу туј са ма, про шло сти, / пло ви из над вре ме на, из над се ћа ња ка
жем.ˮ  До пу шта ње ми ну лом вре ме ну да се он тич ки оса мо ста ли пред ста
вља ини ци јал ни мо ме нат осло ба ђа ња од бре ме на пам ће ња. Мо ти ва ци ју 
за та кву од лу ку про на ла зи мо у сти хо ви ма пе сме „Ка пљи це :ˮ „Мо ја ру ка 
се ћа се / игле у ве ни и ка пљи ца / ко је су кли зи ле у те ло / у по тра зи за 
жи во том. // На иви ци ср ца још тра је она ноћ. / Бо лест и рав но ду шна бол
нич ка со ба.ˮ  Да би от крио не што но во, Ма рин ко вић ће, по пут ње го вог 
пе снич ки са мо све сног су бјек та, мо ра ти да се при кло ни за бо ра ву, и то 
упра во оно га што је знао и про жи вео.

Прем да су чи та о ци ма и по што ва о ци ма Ма рин ко ви ће ве по е зи је 
по зна та ње на по е тич ка те жи шта, у по след њој књи зи при јат но нас из не
на ђу је ис ко ше ним по гле дом на по нор не до жи вља је и жи вот не уде се и 
про на ла ском њи хо ве це лис ход но сти. На го ми ла но ис ку ство и с њим 
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те сно по ве за на ства ра лач ка му дрост, или пак це ло му дре ност, тво ре 
про дор не пе снич ке сли ке, ко је из јед на ча ва ју умет нич ку и ме та фи зич ку 
исти ну, као, на при мер, у пе сми „От кри ће .ˮ Удва ја ње су бјек та ини ци ра ло 
је уну тра шњи ди ја лог о тре нут ном ста њу у ко ме се на шао. Уоч љи во је 
ко ле ба ње из ме ђу тра ги ке и иро ни је. При зи ва ње или ја вља ње ли ка Бо
го ро ди це у ра ди кал ној си ту а ци ји естет ски је функ ци о нал но јер до но си 
пре о крет – угро же ном соп ству от кри ва ју се веч ни по сту ла ти: „На трен, 
ви диш Ње зин оза рен лик, са здан од све тло сти нео н ског сун ца што с 
та ва ни це жа ри ти очи. // И ра дост! От кри ће да по сто је. / ве ли ко ду шна 
про стран ства ле по те, / му зи ка, мо ра и мит о са вр ше ној љу ба ви, / сти хо
ви пи са ни да бу ду тво ја суд би на...” Тај гно се о ло шки обрт ини ци ра и 
он то ло шку пре ра спо де лу јер се суд би на од ви ја пре ма за пи са ним сти
хо ви ма, они прет хо де истин ском, ис пу ње ном жи во ту. Од тих, на из глед, 
ма лих „от кри ћаˮ вр ви це ла збир ка Ве чи то са да. 

Ау то по е тич ки при ступ ис хо ди из екс пли цит не по е ти ке, па је са 
њом до ве ден у на по ре дан од нос, тач ни је од ње пра ви от клон. Пи са ње 
про ис ти че од „не у по тре бље них ис ку ста ва... // Од оке а на у ча ши по ред 
/ бол нич ке по сте ље, / и од мр ви ца стра сти...ˮ  На рав но, и у та кве оп сер
ва ци је уса ђен је на ро чит до жи вљај љу ба ви као уни вер зал ног пој ма (њен 
ви шак или не до ста так), па се пе сма гра ди „од при че о по сти ђе ној љу ба
ви / ко ја по сле сва ког за тр ча ва ња у пра зно / бес по моћ но ши ри ру ке...” 
Ипак, пе сник ко ји пи ше та кве „веч не и не ви дљи ве сти хо ве” вре ме ном 
ће и сам по ста ти „не ви дљив, за хва лан жи во ту / што је та кав”.

Ис так ну та осе ћа ња, рас по ло же ња и про ми шља ња не ми нов но упо
шља ва ју оп шта ме ста и већ од упо тре бе из ли за не ре чи, у за ви сно сти од 
то га у ко јем кон тек сту се ја вља ју и ка ко се име ну ју. Очи глед на је на ме
ра да се раз об ли чи ли це мер на упо тре ба пој мо ва, углав ном од стра не 
оних ко ји се од њих ла жно оту ђу ју, а за пра во су оту ђе ни од ствар ног 
зна че ња и по сле ди ца тих пој мо ва, па их и са ми ге не ри шу. Фол клор ни 
дух ур ба не сре ди не ана ло шки је по ве зан са не у мит ним ра дом ча сов ни ка 
и ње го вим не пре ста ним на сил нич ким по ри вом да ра ни ти ши ну – ко ја 
ов де има са крал ни ста тус. А то ме је кон тра пунк ти ран ме та фи зич ки урит
мље ни мир вре ме на ко је пло ви. У том кон тек сту су ви сло је под се ћа ње 
да Љу бав и де ла љу ба ви на до гра ђу ју и опле ме њу ју исто ри ју. Пе сник 
по ру чу је да „Оста је љу бав. / И ре чи по е зи је ко је мо ра ју / да оправ да ју 
сва ки / ле де ни уз дах, / и сва ку су зу до ба”.

За то, ка да иш чи та ва мо збир ку пе са ма Ве чи то са да и са гле да ва мо 
је у кон тек сту Ма рин ко ви ће вих ра ни јих пе снич ких ра до ва, на уму мо ра
мо има ти од ва жност тран ссен ти мен та ли зма, а за њим и тран ссен ти
мен та ли стич ког пе сни штва да ак ти ви ра нај ша блон ски је ре чи у њи хо
вом до слов ном, али већ дво стру ком зна че њу, као ре чи ко је ожи вља ва ју 
на кон сво је ис тро ше но сти и смр ти лир ске искре но сти. Та кав пост кон
цеп ту а ли стич ки ис ко рак пред ста вља ону осе ћај ност ко ја на сту па на кон 



704

умор ства сен ти мен тал но сти, јер је, бар пре ма Ми ха и лу Еп штеј ну, „про
шла кроз све кру го ве ка р не ва ла, иро ни је и цр ног ху мо ра, да би уви де ла 
вла сти ту ба нал ност и – при хва ти ла је као не из бе жност, као из вор но вог 
ли ри зма .ˮ Ана лог но то ме, но ву на ив ност – ка ко то спе ци фич но за срп ску 
по е зи ју де ве де се тих срећ но фор му ли ше Ти хо мир Бра јо вић – вр ло ин ди
ка тив ну и за Ма рин ко ви ће во пе сни штво, ту об но вље ну лир ску ис по
вед ност и отво ре ност ка пе сми и све ту, ко ри сти као „ло зин ку, ме та фо ру 
за па ра док сал ну тач ку ослон ца у кон сте ла ци ји ко ја је оста ла без ње .ˮ 
„Ме та фи зич ки па тос ,ˮ обра зла же Бра јо вић, „ма кар и огр нут иро ни јом, 
ов де је пра ви са др жај пе ва ња, стал но рас кри ва ни сто жер, по не кад пре
на гла шен до сен ти мен та ли зма ко ји на до ме шћу је не мо гућ ност увек јед
на ко усред сре ђе ног пи са њаби ва ња у са мим ства ри ма .ˮ У та квој огле да
ју ћој ма три ци под јед на ко је и код Ма рин ко ви ћа на сна зи ме та фи зич ка 
пре тен зи ја пе сни штва, док је гно се о ло шка на ив ност, као сфе ра по сре
до ва ња, за ме ње на по љем ис ку ства, од но сно ства ра ла штва. А та на ив ност 
за пра во је је дин стве на али про те жна му дрост пе снич ке ег зи стен ци је у 
ве чи том са да. 
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ТРА ГИ КА ЛЕ ПО ТЕ, ДВО ЗНАЧ НОСТ ЉУ БА ВИ  
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Ран ко Кр ста јић, Уза луд на ле по та, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 2018

Ро ма ном Уза луд на ле по та Ран ко Кр ста јић пра ви упа дљив от клон 
од раз ли чи тих мо де ла нај ши ре схва ће ног фан та стич ног жан ра сво јих 
ра ни јих књи га: Слу чај го спо ди на Аси мо ва (1984), Сен ка у ма гли (1994), 
Мар ти нов грех (2000), Илу зи ја (2012), та ко ђе ро ма неск них оства ре ња, 
и при по ве дач ких збир ки Но ћи цр ног ме се ца (1988) и Ми рис ди вље ру же 
(2008). Та ко ђе сли кар, с ве ли ким бро јем са мо стал них и ко лек тив них 
из ло жби, Кр ста јић се свим на ве де ним на сло ви ма по твр ђу је као пи сац 
ис кљу чи во књи жев не фан та сти ке, у ши ро ком ти по ло шком ра спо ну „од 
по ов ских при ча ат мос фе ре и ира ци о нал но сти, пре ко по е тич ки стан дард
ни јим на чи ном оства ре них при ча са еле мен ти ма чу де сног, ира ци о нал
ног и ап сурд ног, до пси хо ло шке, они рич ке и де ли рич не фан та сти ке”, 
ка ко то не дав но при ме ћу је Мар ко Не дић. Срав ни мо ли, ме ђу тим, на ве
де не ти по ве фан та сти ке са ри го ро зним те о риј ским од ре ђе њем Цве та на 




