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ЗЛАТНА ГРЕДА

Ми ле та Аћи мо вић Ив ков

ВРЕ МЕ И ДУ ША
Ме та фи зич ки об зо ри и ме лан хо лич ни то но ви у по е зи ји  

То ми сла ва Ма рин ко ви ћа

Већ си ис цр пео не из мен љи ву
Су му при ли ка ко ју ти је пру жи ла суд би на.

Хор хе Лу ис Бор хес

што имам, то се у да љи ни скри ва;
што не ста де, за ме не ствар ност би ва.

Јо хан Вол фганг Ге те

Ства ри ко је су про шле, да л’ још жи ве?
Ми ле та Јак шић

Ства ра лач ки раз вој пе сни ка То ми сла ва Ма рин ко ви ћа не сва ки да шњи је и нео би чан. 
Ње гов успон је без прем ца. Он је из ни же по ла зне по зи ци је до спео у сам вред но сни 
врх са вре ме не срп ске по е зи је. Ма да се мо же учи ни ти да је ње го ва ства ра лач ка ево-
лу ци ја, гле да но спо ља, те кла глат ко и јед но став но, из пер спек ти ве про ме не по е тич ког 
обра сца и уну тра шњег раз во ја она оста вља ути сак ра ди кал ног од сту па ња и пре ло ма; 
по мно го че му рет ког и по себ ног.

Ње го ве ра не пе снич ке књи га по ја ви ле су се у ло кал ном и про вин ци јал ном кул тур-
ном ми љеу у ко ме су се рет ко ја вља ли из дво је ни ства ра лач ки гла со ви, ако их је би ло 
они су нај че шће пред ста вља ли по сре до ва ни и умно же ни од раз пре сто нич ких књи-
жев них при ли ка, огла ше них ау то ра и мо да ко је су у ње гов ма чван ски за ви чај до ла зи ле 
као уда ље ни ехо: не се лек тив но, не пот пу но и без од го ва ра ју ћих те о риј ско-кри тич ких 
обра зло же ња и оправ да ња. У та квом окру же њу у ком се, он да ка да се ни је у ама тер-
ском ви ду ре кре и ра ла не ис црп на на ци о нал на фол клор на тра ди ци ја, ви ше по дра жа-
ва ло не го ау тен тич но ства ра ло, ње гов пе снич ки глас је де ло вао ди со нант но. Из два јао 
се те мат ском окре ну то шћу са вре ме но сти, отво ре ном фор мом, раз ло мље ним и ениг-
ма тич ним ис ка зом и че стим ак ти ви ра њем фи гу ра су прот ста вља ња: дво сми сле но сти, 
па ра док са и ок си мо ро на, по том иро нич ном и гор ко-ху мор ном ин то на ци јом и гро-
теск ним по ме ра њи ма. Та кав по сту пак је усло вља вао и ме сти мич ну зна чењ ску за там-
ње ност и не ја сност, а то је та да зна чи ло опре де ље ње за мо дер ни зам и из ве стан кри-
тич ки по глед на ствар ност, по што: „Мо дер на пе сма из бе га ва упра во ту не по сред ну 
ко му ни ка тив ност.“1 

1 Ху го Фри дрих, Струк ту ра мо дер не ли ри ке, пре вео То ми слав Бе кић, Све то ви, Но ви сад, 2003, стр. 15.
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У кри ти ци су за па же не две2 оде ли те фа зе ње го вог ства ра ла штва. Пр ва3 окон ча ва 
у ми ну лом, а дру га4 се раз ви ја и ста би ли зу је у но вом ве ку. Ве зу из ме ђу њих чи ни књи-
га Сум ња у огле да ло (1996) у ко јој су упи са ни на го ве шта ји про ме не по е тич ког: те мат-
ско-мо тив ског, са др жин ског и је зич ко-стил ског обра сца. Овом зби ру Ма рин ко ви ће вих 
ау тор ских књи га ва ља до да ти и че ти ри књи ге пе снич ког из бо ра: Пу то ва ње кроз бли-
зи не (2013), Из дво је не ти ши не, Ве чи то са да (2018) и Ду ге сен ке иза тре ну та ка (2021).5 
С њи ма је он, де фи ни тив но, до шао на сво је зна чај но ме сто у вред но сном по рет ку 
са вре ме не срп ске књи жев но сти и не мо же се ви ше го во ри ти ка ко је, због не до стат ка 
фор мал ног обра зо ва ња и жи во та у се лу, он за по ста вљен и не до вољ но вред но ван 
пе сник. На про тив, он спа да у сам врх оног ства ра лач ког усме ре ња ко је узи ма ствар-
но сну под ло гу и обич но се на зи ва ве ри стич ким, а ко је у спо на ма и до ди ри ма с раз-
ли чи тим ти по ви ма лир ског го во ра (нео сим бо ли стич ким, нај пре) окон ча ва у јед но-
став но сти ка зи ва ња, сти ша ној лир ској ми са о но сти и ме та фи зич кој слут њи. Ње го ва 
dif e ren tia spe ci fi ca огле да се у те мат ској, ис ку стве ној и ми са о ној ве за но сти за жи вот с 
при ро дом; за зе мљу, ку ћу, со ци јал ну око ли ну и до ма ћи по ро дич ни жи вот у ко ме се 
„кри ју ве ли ке ле по те“.6 Лич но ис ку ство и лич на пер спек ти ва по ста ју из раз су шти не 
ње го ве по е зи је.

Он као да је из гра дио та кав по ет ски обра зац ко ји је узео за под сти цај по е тич ки 
ис каз Ри сте То шо ви ћа из пре лом них вре ме на по сле Дру гог свет ског ра та ка да се, пе-
де се тих го ди на, ства ра лач ка ма па срп ске по е зи је де ли ла на оне пе сни ке ко ји не при-
хва та ју иде о ло ги зо ва на усме ре ња, не го се окре ћу дру гим, мо дер ни зо ва ним, про сто-
ри ма и мо гућ но сти ма за пе сму. Тај стих гла си: „Вра ти мо се ма лим ства ри ма.“7 Он је, 
исти на, че сто и ма ни пу ла тив но узи ман као по е тич ка ло зин ка за ка рак те ри са ње раз-
ли чи тих ви до ва ин ти ми стич ке ли ри ке (чак и Ра ич ко ви ће ве) на су прот круп ним еклек-
тич ким, но ва тор ским и ру ши лач ким ства ра лач ким за ма си ма, али ње го ва про јек тив на 
и усме ри вач ка вред ност ни да нас ни је без сна ге по е тич ког на ло га. 

Уо ста лом, чи та ва исто ри ја мо дер не по е зи је (и до не кле фи ло зо фи је) обе ле же на је 
тим ди на ми змом су прот ста вља ња и сме не јед но став них и сло же них на чи на из град ње 
опи са. Но ва стил ска фор ма ци ја че сто се ја вља ла и као оштра ре ак ци ја на ства ра ла штво 
прет ход ни ка. То је по ста ло не раз лу чив део би ћа по е зи је. Њен на чин по сто ја ња у све ту.

У го то во свим кул ту ра ма, на раз ли чи тим ме ри ди ја ни ма, огла ша ва на је те жња за јед-
но став но шћу жи вље ња ми шље ња и де ла ња. У ста ро ки не ској та о и стич кој фи ло зо фији 

2 Ра ди во је Ми кић, „Од опи са до лир ске ме та фи зи ке“, Пе сма и зна че ње, На род на би бли о те ка „Сте-
фан Пр во вен ча ни“, Кра ље во, 2013, стр. 137. и да ље.
3 Ту фа зу об ли ку ју пе снич ке књи ге: Двој ник (1983), Из ве сно вре ме (1985) и Сти хо ви (1991).
4 У ово ства ра лач ко усме ре ње укљу че не су књи ге: Шко ла тра ја ња (2003), Свет на ко жи (2007), 
Оби чан жи вот (2011), Не ви дљи ва ме ста (2015), и Ве чи то са да (2018).
5 Узи ма ју ћи ову књи гу као пот пу ни из раз ау тор ске све сти и ри го ро зне во ље у из бо ру пе са ма, а 
она по чи ње упра во сти хо ви ма из књи ге Сум ња у огле да ло, што под ра зу ме ва вред но сно за о би ла-
же ње па и од ба ци ва ње прет ход ног ства ра лач ког учин ка, сви на во ди ана ли зи ра них пе са ма из ње 
ће би ти пре у зи ма ни и озна ча ва ни бро јем стра ни це и на сло вом пе сме. 
6 Иван Тур ге њев, „Про лећ не во де“, При по вет ке, Иза бра на де ла, књи га 6, пре ве ли: Јо ван Мак симо-
вић, Љу бо мир Ј. Мак си мо вић и Ми лош С. Мо ско вље вић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1973, стр. 76.
7 Ри сто То шо вић, Иза бра не пе сме, Срп ска књи жев на за дру га, Бео град, 1987, стр. 3.
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Лао Це је за по ве дао: „Отво ри те вра та ви дљи вој јед но став но сти жи во та“,8 Ге те је у 
Фа у сту усме ра вао: „У бо гат људ ски жи вот за хва тај те! / Свак жи ви њим, не знан је ско-
ро сви ма, / а где год дар неш за ни мљи вог има“,9 Ели от је пре јед ног ве ка ис ти цао да 
„иде мо у су срет вре ме ну ка да ће јед на но ва јед но став ност, чак ре ла тив на гру бост, 
би ти је ди на ал тер на ти ва“,10 а на том ми са о ном тра гу Адам За га јев ски је ис ти цао да 
„увек ће мо се вра ћа ти обич но сти“,11 а Зо ран Ми шић је у сво је вре ме на у ча вао да је 
„је ди ни пут ре ге не ра ци је на ше по е зи је вра ти ти се жи во ту, ње го вим оди ста ве ли ким 
то ко ви ма, са др жа ји ма и стреп ња ма“;12 Алек сан дар Ри сто вић је исто смер но ис ти цао 
да „по е зи ји мо ра би ти вра ће на ње на пр во бит на не ви ност. Ње на не по сред ност и јед-
но став ност. По е зи ја мо ра би ти вра ће на са мој се би: јед но став ном го во ру о чи ње ни-
ца ма“,13 док је уче ник над ре а ли ста, фран цу ски пе сник Ален Бо ске, са за др шком, по глед 
упи рао на „Жи вот, жи вот та ко јед но ста ван / да се не усу ђу јеш да / му се при бли жиш“.14 
Све те ау тор ске пер спек ти ве, ми са о ни и ства ра лач ки при сту пи и уви ди го во ре о не-
ис црп ном бо гат ству жи вот не гра ђе за пе сму. О ње ној ду бин ској ве зи с чо ве ко вим 
жи во том и суд би ном, по го то во оној ко ја се од ви ја у са гла сно сти са би лом при ро де; 
са зе мљом и на зе мљи, „јер чо век жи ви енер ги јом зе мље“.15 

Отво ре них чу ла и љу ба ви за ви дљи ве об ли ке и ме не жи во та, на под ло зи кул ту ре 
и лич ног ис ку ства, мо гао је То ми слав Ма рин ко вић да за сну је свој по ет ски свет у ко ме 
се као ре пре зен ти опа жа ју „ства ри у по кре ту за хва ће не вре ме ном“ /51/, и из раз у коме 
је не рет ко по ми њао не по сред ност, трај ност, су штост, ти хост и „јед но став ност (...) кра-
љи цу про стих али нај ви ших ме ри ла“ /96/.

Да је Ма рин ко вић тих и ми са он ли рик: пе сник са гла сја с про сто ром и вре ме ном у 
ком се за те као, са бра ни ли рик оса мо ста ље ног тре на не склон кон кре ти зо ва њу исто-
риј ских и иде о ло шких пре тен зи ја, ис ти ца но је ви ше пу та. То уви ђа ње је по ста ло оп ште 
ме сто до жи вља ја и раз у ме ва ња ње го ве по е зи је,16 ко ја се не ис цр пљу је у јед ном и 
јед но став ном чи та њу и ко је се не мо же све сти на уо би ча јен и ти пи зо ван ка та лог мо-
ти ва су ште ли ри ке: при ро да, љу бав, тра ја ње, про ла зност, са мо ћа, ти ши на, смрт. Иа ко 

8 Лао Це, Књи га о пу ту и вр ли ни, пре ве ла Ни на Жи ван че вић, Гра фос, Бео град, 1984, стр. 35.
9 Јо хан Вол фганг Ге те, Фа уст, 1. део, Ода бра на де ла, књи га 2, Рад, Бео град, 1982, стр. 203.
10 Т. С. Ели от, „Шта је кла сик“, Иза бра ни тек сто ви, пре ве ла Ми ли ца Ми ха и ло вић, Про све та, Бео-
град, 1967, стр. 160.
11 Адам За га јев ски, „Од бра на ва тре но сти“, Од бра на ва тре но сти, пре ве ла Би сер ка Рај чић, Ар хи-
пе лаг, Бео град, 2013, стр. 10.
12 Зо ран Ми шић, „О сми слу и бе сми слу...“, Ис ку ше ња по е зи је, Но лит, Бео град, 1963, стр. 47.
13 Алек сан дар Ри сто вић, „По е зи ја ва зда и сву да“, Ма ли есе ји, Но лит, Бео град, 1995, стр. 185.
14 Ален Бо ске, „Сре ћа“, Реч и ре бро, пре вео Вас ко По па, Но лит, Бео град, 1958, стр. 32.
15 Иси до ра Се ку лић, „Про блем зе мље“, Ана ли тич ки тре ну ци и те ме, Са бра на де ла Иси до ре Се-
ку лић, књи га 9, Ју го сла ви ја пу бли к–Вук Ка ра џић, Бео град, 1985, стр. 33.
16 Та ква од ре ђе ња ја вља ју се у кри тич ким опи си ма Ми хај ла Пан ти ћа: „То ми слав Ма рин ко вић: 
Лир ска рас пра ва о вре ме ну“, Од сти ха до сти ха, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, 
Кра ље во, 2014; „То ми слав Ма рин ко вић“, При че о пи сци ма, Ар хи пе лаг, Бео град, 2021, стр. 152; Слав-
ка Гор ди ћа, „С пе сни ци ма, из да на у дан“, Срод ства и раз да љи не, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2014, 
стр. 78, и Гој ка Бо жо ви ћа, „Об но вље на еле мен тар ност“, Ме ста ко ја во ли мо, За вод за уџ бе ни ке, 
Бео град, 2009, стр. 228.
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у из ра зу на о ко јед но став на, у сли ци је згро ви та, а у опи су све де на, сми ре на и чак је-
зич ки су ва, Ма рин ко ви ће ва по е зи ја чи та о ца су о ча ва с ве о ма сло же ним ду хов ним и 
ми са о ним про це си ма у ко ји ма на ста је, као и са ши ро ком ска лом осе ћа ња ко ја по кре-
ће, ко ли ко и с оно стра но шћу. Ње ни ва жни то по си и прав ци су, ви ди се то из на сло ва 
по је ди нач них пе са ма и књи га, вре ме, ду ша, се ћа ње, сен ке и тре ну ци, по том на сто ја ње 
да се пе снич ки су бјект, по ста вљен „из ме ђу мо гу ћег и не до сти жног“ /34/, кре ћу ћи се 
„кроз за гу шљи ву ја ву“ /53/, ан га жу је и у „тра же њу оно га че га не ма“ /63/ и уо ча ва њу 
та на не раз ли ке „из ме ђу не по сто је ћег и не при мет ног“ /100/, да се уз диг не „из над вре-
ме на, из над се ћа ња“ /142/, у на ме ри да про дре и у са мо „ср це вре ме на“ /64/. Из та ко 
сло же ног и укр ште ног по и ма ња „оп се га ствар но сти“ /91/, ме та фи зич ких ди мен зи ја 
по сто ја ња и уло ге и мо гућ но сти лир ског го во ра, по е зи ја је за овог пе сни ка по ста ла 
„је ди на искре на са пут ни ца / Све та, ње го вих све тло сти, обри са бо ја...“ /71/. Оту да ни су 
у њој рет ки сти хо ви, стро фе па и са ме пе сме по све ће не пред ста вља њу на чи на на који 
се у ду би ни би ћа, ско ро увек са сен ком и при зву ком уну тар њег бо ла, за чи ње и ра сте 
го вор пе сме: „Јер, сва ко са зна ње је са зна ње о смр ти и о бо лу.“17

Јед но став ном ми са о ном ре дук ци јом струк тур них еле ме на та ко ји ула зе у са став 
сло же не јед но став но сти Ма рин ко ви ће вог лир ског го во ра (ту „вар љи ву јед но став ност“ 
је „по пра ви лу нај те же ана ли зи ра ти“)18 ко ји кат кад узи ма об лик хро ни ке сва ко дне вља 
и са др жај не пу но ће жи вље ња, по гле ду чи та о ца и ту ма ча не ће про ма ћи ка ко су у њему 
ре чи/пој мо ви „ду ша“ и „вре ме“ ве о ма че сто ак ти ви ра ни. А у ве зи с њи ма и сна га се-
ћа ња из ко га се че сто за чи ње пе сма, јер су се ћа ња „чвр сто уса ђе на у су бјек тив ност“,19 
и „до каз да се мо же ис ку си ти вре ме и ван окви ра ме ха нич ке слу чај но сти“.20 Из то га, 
не ми нов но, про из и ла зи увид да број не Ма рин ко ви ће ве пе сме са др же ме лан хо лич ни 
тон и ме та фи зич ко усме ре ње. Оне од го ва ра ју оном (иза)зо ву ко ји Јо сиф Брод ски, 
срећ но на ђе ном син таг мом, на зи ва „не у то љи ва жеђ ме та фи зи ке“.21 Јед но став ни је 
ре че но, у мно гим сво јим пе сма ма То ми слав Ма рин ко вић во ди „сти ша ну пе снич ку 
рас пра ву о вре ме ну“,22 бу ду ћи да „И ти хи ток сва ко днев ног жи во та има сво ју исто ри-
ју, да ле ко од ве ли ке по ли ти ке и жи ве дра ма ти ке бо ји шта, али она ни је због то га ма ње 
исто ри ја, и све вре ме жи ви са на ма у са да шњо сти“.23 А ка ко се кроз се ћа ње мо гу у сли-
ка ма и при зо ри ма до ве сти у ве зу и ожи ве ти про стор и вре ме, та ко и са ма су бјек тив-
ност кроз свест о тра ја њу и про ла зно сти до ла зи до ин тен зив не и ду бо ке спо зна је о 
усло вље но сти, при кра ће но сти и вред но сти жи во та и, исто вре ме но, на су шној по треби 

17 Ми гел де Уна му но, „Љу бав, бол, са жа ље ње и лич ност“, О тра гич ном осе ћа њу жи во та, пре ве ла 
Ол га Ко шу тић, Де ре та, Бео град, 1990, стр. 125.
18 Но ви ца Пет ко вић, „Суп тил на ли ри ка“, Сло вен ске пче ле у Гра ча ни ци, За вод за уџ бе ни ке, Бео град, 
2007, стр. 215.
19 Фер нан до Ка тро га, Исто ри ја, вре ме и пам ће ње, пре ве ла Со ња Аса но вић То до ро вић, Клио, Бео-
град, 2011, стр. 18.
20 Исто, стр. 28.
21 Јо сиф Брод ски, „За ким зво ни окру ње ни зво ник“, Во де ни жиг, пре ве ла Не да Ни ко лић Бо бић, Ру-
си ка, Бео град, 2010, стр. 130.
22 Ми хај ло Пан тић, „То ми слав Ма рин ко вић: Лир ска рас пра ва о вре ме ну“, стр. 80.
23 Пе тер Ен глунд, „О исто ри ји вре ме на“, Ма ле исто ри је, пре вео Љу би ша Ра јић, Ге о по е ти ка, Бео град, 
2009, стр. 17.
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за пе смом. Док је са ма пе сма у ви ше стру кој тај ној и трај ној ве зи са ду шом, као из во-
ри штем и сте ци штем би ћа.

Ма да су у ту ма че њу по е зи је, по го то во оне лир ско-ми са о ног, ме ди та тив ног усме-
ре ња, у раз ли чи тим си ту а ци ја ма ко ри шће ни тер ми ни: вре ме, ду ша и ме та фи зи ка (у 
ен гле ској тра ди ци ји це ла јед на пе снич ка „шко ла“ и „по крет“ из се дам на е стог ве ка 
до би ли су то име),24 они су че сто би ва ли збир но име или за ме на за од ре ђе не по ступ-
ке, ста ња и од но се ко је је би ло те шко раз лу чи ти, до кра ја раз у ме ти и од ре ђе ни је име-
но ва ти. По го то во због окол но сти да су се ак тив но ко ри сти ли и у дру гим обла сти ма 
са зна ња, ка ква је пси хо ло ги ја, а на ро чи то фи ло зо фи ја, (у Кам па не ли ној уто пи стич кој 
ви зи ји иде ал ног гра да-др жа ве „Ме та фи зи ча ру“ при па да вр хов ни ау то ри тет)25 да у тим 
обла сти ма са зна ња и у ту ма че њу књи жев них де ла они ни су увек зна чи ли исто. Због 
то га је ов де по треб но освр ну ти се на њи хо ву исто ри ју и зна чењ ску при ме ну.

Иа ко је ко ри шће на као „би бли о те кар ска од ред ни ца, као озна ка за ме сто ко је је дан 
Ари сто те лов спис за у зи ма ме ђу оста лим спи си ма, као тех нич ки на зив за де ло ко је по 
ре ду до ла зи ’иза или „пре ко“ де ла по све ће ног фи зи ци (...) име „ме та фи зи ка“ по ста ло 
(је) си но ним за фи ло зо фи ју (...) нај ви ши и нај чи сти ји об лик у ко ме се фи ло зо фи ја по-
ја вљу је, ње на исти на је ме ри ло фи ло зоф ске исти не уоп ште. Тач ни је би би ло ре ћи да 
је ме та фи зи ка те мељ на прет по став ка фи ло зо фи је“.26 У књи жев но сти ме та фи зи ка, 
ра зу мљи во, има не што дру га чи је ко но та ци је и зна че ња, али за ни ма ње за оно „иза“ и 

24 Ен гле ске ме та фи зич ке пе сни ке, чи ји је нај и стак ну ти ји и „нај у ти цај ни ји“ пред став ник Џон Дон, 
ка рак те ри са ла је „љу бав на и ре ли ги о зна“ те ма ти ка, док им је по сту пак био „ин те лек ту а ли стич ки; 
њи хо ве пе сме има ју вид ло гич ког из во ђе ња и за кљу чи ва ња, вр ло за мр ше ног и прот ка ног пој мо-
ви ма из те о ло ги је, астро но ми је, ма те ма ти ке и др. на у ка (оту да на зив „ме та фи зич ки“)“, Гру па ау то-
ра, Реч ник књи жев них тер ми на, Но лит Бео град, 1986, стр. 421. По том: „Че сто се овој шко ли при пи-
су је хер ме тич ност, а за ме ра јој се због ком пли ко ва но сти сти ла и сло же них пе снич ких кон струк-
ци ја, те због ње ног ин си сти ра ња на то ме да је за раз у ме ва ње по е зи је ва жни ји ин те лект од емо-
ци ја“, Та ња По по вић и са рад ни ци, Реч ник књи жев них тер ми на, Ло гос Арт, Бео град, 2007, стр. 428. 
„Ме та фи зич ка“ пе сма је обич но усред сре ђе на на јед ну иде ју, ми сао, ис ку ство, или осе ћа ње, и 
сто га је че шће крат ка и увек ком пакт на“, Ду шан Пу ва чић, „Пе сме и со не ти Џо на До на“, Џон Дон, 
Пре да ва ње о сен ци, пре вео Ду шан Пу ва чић, Глас, Ба ња лу ка, 1981, стр. 11. По том, да је по е зи ја ових 
пе сни ка и „бо го тра жи тељ ски усме ре на“, да је кат кад бли ска „мо ли тве ној ек ста зи“, због че га је 
при ро да за ове пе сни ке „мо ли тве ни храм“, те је у њих при сут но и „по ет ско-мо ли тве но ис по ве да-
ње и мо ра ли са ње, ми стич ки сми сао и по ет ске але го ри је“. На ро чи тим по ступ ком они све ове 
еле мен те пре тва ра ју у „по ет ски ам блем“. Ис тóрия все мúр ной ли те ра тýры, 4, На у ка, Мо сква, 1987, 
стр. 182. Ово ме тре ба до да ти и ди фе рен ци јал не уви де да је ме та фи зич ка по е зи ја „ап стракт на за-
то што се као и ме та фи зи ка ба ви кон цеп ци ја ма“ и да је „вр ло ма ли број оних ко ји су при па да ли 
ме та фи зич кој шко ли би ли су ме та фи зи ча ри“, Хер берт Рид, „О при ро ди ме та фи зич ке по е зи је“, О 
при ро ди по е зи је и при ро ди кри ти ке, пре вео Све то зар Бр кић, Но лит, Бео град, 1959, стр. 85. и 90. 
Због то га не чу ди за кљу чак Т. С. Ели о та, ко ји је у са вре ме ном до бу афир ми сао ове пе сни ке, да је 
„из у зет но те шко де фи ни са ти ме та фи зич ку по е зи ју“, Т. С. Ели от, „Ме та фи зич ки пе сни ци“, исто, стр. 
71. Ов де би, ипак, ко ри сти ла де фи ни ци ја ко ја „ме та фи зич ку по е зи ју“ од ре ђу је „као емо тив но 
схва та ње ми сли“, Х. Рид, исто, стр. 104.
25 То ма зо Кам па не ла, Град сун ца, пре ве ла Да рин ка Гра бо вац, Кул ту ра, Бео град, 1964, стр. 12, 24, 
43.
26 Ми ха и ло Ђу рић, „Фи ло зо фи ја у да на шњем све ту“, Сти хи ја са вре ме но сти, Срп ска књи жев на 
за дру га, Бео град, 1972, стр. 11–13.
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„пре ко“ фи зич ког ви дљи вог и осе тил ног, за „бли ске очи глед но сти“ /51/ и раз ли чи та 
ме ста нео д ре ђе но сти, оста ло је у њој трај но. Оно се кроз вре ме ме ња ло, али је за др-
жа ло основ ну ка рак те ри сти ку – ин те рес за жи ву спо ну с чо ве ко вим ду хов ним и емо-
тив ним по љем, као об лик и сред ство спо зна је осно ва и тај ни жи во та, као дру го име 
и од раз ње го ве од сут не и жу ђе не су шти не.

У књи жев ном по и ма њу ме та фи зич ких су шти на вре ме има ва жну, суп стан ци јал ну 
уло гу. По раз у ме ва њу Си мо не Вејл: „Кон тем пла ци ја вре ме на је кључ за људ ски жи вот“27, 
за Х. Л. Бор хе са „кључ ним про бле мом ме та фи зи ке“28 сма тра се про блем вре ме на, док 
је Ми о драг Па вло вић ис ти цао да је за „књи жев ног ства ра о ца (...) по ја ча ње од но са 
пре ма вре ме ну“ до каз ње го ве мо дер но сти.29 При том се, на дру гој стра ни, ја вља и 
мо гућ ност кре а тив не игре вре ме ном: „Мо же мо се, при по ве да ју ћи, сло бод но кре та ти 
у вре ме ну – на пред и на зад. То је мо жда основ на тај на при влач не мо ћи књи жев но-
сти.“30 Кре та ње уз дуж вре мен ске осе у по е зи ји је на ро чи то из ра же но у по ступ ку ево-
ци ра ња до га ђа ја из про шло сти („Оби та ва ли шта про шло сти су у на ма не у ни шти ва“);31 
по ступ ку че стом у по е зи ји То ми сла ва Ма рин ко ви ћа. 

Све се то зби ва у ду ши и у ве зи са њом. Ду ша је је дан од цен трал них то по са по е-
зи је овог пе сни ка, си но ним за од ре ђе ње оног нај су шта стве ни јег у њој, за ду бин ско 
осе ћа ње и по и ма ње жи во та и све та, за жи вот ну енер ги ју, за моћ опа жа ња, ра су ђи ва-
ња, пам ће ња и из ми шља ња. „Реч ду ша је бе смрт на реч“32 и не ма гра ни ца, јер је, ка же 
се у 67. Хе ра кли то вом фраг мен ту, „ду бо ко (скри ве на) ње на ме ра“.33 Она има сво је 
ау то ном но, за ко но мер но под руч је ко је је одво је но од сфе ре ра зу ма, али и с њим не-
раз лу чи во спо је на, њи ме про же та и усло вље на, по што за јед но чи ни је дин ство су бјек та: 
„Та ап со лут на увје то ва ност на шег ума ап страк ци ја ма јед на је од нај ва жни јих чи ње-
ни ца људ ског устрој ства.“34 Због то га је и би ло мо гу ће да се ка же ка ко се у пе сма ма 
„ма ни фе сту ју сна ге ко је не про ла зе кроз сфе ре зна ња“,35 по што „по ве ћа ва ње објек-
тив них зна ња ни ма ло нас не не при бли жа ва спо зна ва њу ства ри о се би или по зна ва њу 
истин ских узро ка“.36 У то ме је са др жа на и осно ва ма штен ског и ме та фи зич ког ми шље-
ња и осе ћа ња, из ко јих и Ма рин ко ви ће ва по е зи ја цр пи под сти ца је.

У за пад ној тра ди ци ји ми шље ња и хри шћан ском пре да њу дав но је ус по ста вље на 
ди хо то ми ја из ме ђу ду ше и те ла (у књи жев но сти из ме ђу за ми шље ног и до жи вље ног), 
као и над ре ђе ност ду ше. Још је Ари сто тел на у ча вао да се „жи во би ће са сто ји пре све-

27 Че слав Ми лош, „Пе сак у клеп си дри“, Кон ти нен ти, пре вео Пе тар Ву ји чић, Деч је но ви не, Гор њи 
Ми ла но вац, 1986, стр. 263.
28 Хор хе Лу ис Бор хес, „Ства ра ње и Ф. Х. Гос“, Но ва ис тра жи ва ња, пре ве ла Би ља на Бу квић Иса и ло-
вић, Па и де ја, Бео град, 2008, стр. 24.
29 Ми о драг Па вло вић, „Мо дер ност да нас II“, По е ти ка мо дер ног, Бо нарт, Но ва Па зо ва, 2002, стр. 42.
30 Ри ди гер За фран ски, Вре ме, пре ве ла Ти ја на Тро пин, Ге о по е ти ка, Бео град, 2017, стр. 16.
31 Га стон Ба шлар, По е ти ка про сто ра, пре ве ла Фри да Фи ли по вић, Кул ту ра, Бео град, 1969, стр. 33.
32 Исто, стр. 6.
33 Ми ро слав Мар ко вић, Фи ло зо фи ја Хе ра кли та Мрач ног, Но лит, Бео град, 1983, стр. 150.
34 Ви ли јем Џејмс, Ра зно ли ко сти ре ли ги о зног ис ку ства, пре ве ла На да Хор ват, На при јед, За греб, 
1990, стр. 38.
35 Исто, стр. 7.
36 П. Д. Ус пен ски, Ter ti um or ga num, пре ве ла Ми ха е ла Ве ка рић, На при јед, За греб, 1990, стр. 7.
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га од ду ше и те ла“, али да „ду ша по при ро ди вла да, а те ло се по ко ра ва“,37 али је ука-
зи вао и на то да је те же „упо зна ти ле по ту ду ше не го ле по ту те ла“.38 Ве ро ват но и због 
то га што је ду ша с вре ме ном схва та на као сте ци ште и жа ри ште емо ци ја: „У људ ској 
ду ши не ма дру гог до ли емо ци ја“, и да чо ве ков ду шев ни жи вот ни је дру го до „бор ба 
или склад но по сто ја ње раз ли чи тих емо ци ја“, као и то и да су емо ци је „сред ства спо-
зна је“,39 док је са ма по е зи ја схва та на као „фе но ме но ло ги ја ду ше“.40

У лир ској по е зи ји емо тив но ми шље ње че сто уме да бу де до ми нант но; да се кроз 
умно же ну оп ти ку ду ше и ср ца да ље ви ди и ду бље по и ма. Мо дер ни зам, упр кос ра зор-
ној иро ни ји и све о бу хват ној де па те ти за ци ји, ни је ту мо гућ ност бит ни је из ме нио због 
то га што је она ба зич но свој ство чо ве ко вог бив ство ва ња. Да је то та ко, по ста је ја сно 
из умо ва ња оца мо дер не европ ске фи ло зо фи је. 

У свом по след њем спи су Ре не Де карт је ука зи вао на то ка ко „све на ше ми сли при-
па да ју ду ши“41 и да „осим ми сли ни шта не оста је што би смо има ли при пи са ти на шој 
ду ши“.42 Да је и љу бав „ду шев на емо ци ја“,43 а ра дост „при јат на емо ци ја ду ше“,44 о че му 
је, при се ти мо се, у мо дер но до ба пи сао и Хер берт Рид ка да је на уму имао ме та фи зич ку 
по е зи ју. 

Сво ја ста но ви шта о ду ши ко ја ми сли и о ва жно сти ме та фи зич ке ди мен зи је по сто-
ја ња Де карт је кон кре ти зо вао у пре пи сци с хо ланд ском прин це зом Ели за бе том од 
Бо е ми је (Ели за бе том фон дер Фалц). Го во ре ћи јој, у дру гом пи сму, о то ме ка ко он 
сма тра да „у на ма има из ве сних пр во бит них пој мо ва ко ји су не што као ори ги на ли по 
чи јем обра сцу уоб ли ча ва мо сва на ша са зна ња“. Тих пој мо ва је, ве ли он, ве о ма ма ло. 
Та кви су би ће и тра ја ње, те ло је ме ђу њи ма, „а ка да је реч о са мој ду ши има мо је ди но 
по јам ми шље ња, ко ји об у хва та пер цеп ци је ра зу ма и скло но сти во ље“.45 Да би у че-
твр том пи сму ука зао на то ка ко „ме та фи зич ке ми сли, ко је уве жба ва ју чист ра зум, 
слу же да нам по јам ду ше учи не при сним“,46 а по том, ис ти чу ћи је дин ство ду ше и те ла, 
до зна чио ка ко је „не из о став но по треб но јед ном у жи во ту до бро раз у ме ти прин ци пе 
ме та фи зи ке, јер нам упра во они пру жа ју са зна ње о Бо гу и на шој ду ши“.47 Те прин ци пе, 
као осно ву, плод но и из о бил но усва ја и по твр ђу је ми са о на по е зи ја. По е зи ја То ми сла-
ва Ма рин ко ви ћа, у сво јим нај и зра зи ти јим ви до ви ма, окре ну та је ме на ма при ро де и 
сна зи ду ха, та на ној осе ћај но сти, ево ка ци ји, ме лан хо ли ји, сти ша ној ми са о но сти и жи-
вот ној ве дри ни. Све тло сти и вред но сти тра ја ња.

37 Ари сто тел, По ли ти ка, пре ве ла Љи ља на Ста но је вић Цре па јац, Бео град ско из да вач ко-гра фич ки 
за вод, Бео град, 1984, стр. 8.
38 Исто, стр. 9.
39 П. Д. Ус пен ски, исто, стр. 188–189.
40 Г. Ба шлар, исто, стр. 5.
41 Ре не Де карт, Стра сти ду ше, пре вео Ми лан Та сић, Мо дер на, Бео град, 1989, стр. 8.
42 Исто, стр. 17.
43 Исто, стр. 50.
44 Исто, стр. 57.
45 Ми сли ти за јед но, Пре пи ска из ме ђу Де кар та и Ели за бе те, пре вео Аљо ша Ми ми ца, Слу жбе ни 
гла сник, Бео град, 2010, стр. 18.
46 Исто, стр. 22.
47 Исто, стр. 24.



66

Ства ра лач ки за о крет и успон овај је пе сник, ре че но је, за по чео књи гом Сум ња у 
огле да ло. Но ва књи га ње го вог (ау тор ског) из бо ра Ду ге сен ке иза тре ну та ка, као и 
прет ход на књи га из бо ра ко ји је са чи нио Ра ди во је Ми кић под јед но став ним на зи вом 
Иза бра не пе сме, за по чи њу пе сма ма из те књи ге. То је до вољ но ја сна по твр да уве ре ња 
о ра сту вред но сти и зна ча ју Ма рин ко ви ће ве по е зи је из ко је се у стро жем из бо ру, с 
раз ло гом, ис кљу чу ју ра ни ји ра до ви. 

А ка да се по глед па жљи ви је усме ри на но ву ау тор ску књи гу из бо ра, пр вих осам 
пе са ма пре у зе тих из те пре лом не књи ге по ну ди ће мо гућ ност чи та лач ког су о ча ва ња 
са сиг на ли ма и на зна ка ма бу ду ћег ства ра лач ког усме ре ња. Од пр ве пе сме „Ме ло ди је, 
зву ци“, и пр вих сти хо ва, ни жу се ис ка зи ко ји на то ука зу ју. Ти по чет ни сти хо ви: „Све 
јед ном по ста не / очи глед но и при бли жи се“, из пер спек ти ве по и ма ња пе сни ко ве 
оства ре но сти, са да шњег ча са, де лу ју као про грам ска на ја ва. Све оно што се у прет-
ход ним књи га ма чи ни ло за го нет ним и што се на ста њи ва ло и оства ри ва ло углав ном 
у је зи ку, у го вор ним фи гу ра ма и ис пи ти ва њу од но са је зи ка и све та са да је по ста ло 
са свим кон кре ти зо ва но и чул но „очи глед но“. Са да се тај свет ко ји „сву да тра је“ „при-
бли жио“ и по стао „ме ло ди чан“ и ви дљив, дру га чи је ре че но – по стао је пу но ва жна 
гра ђа за пе сму. По твр да за та кву про ме ну оп ти ке, за пре у сме ра ва ње на не по сред но 
ви дљив свет, очи глед на је у пер фор ма тив ном ис ка зу на ред не пе сме „Ска ска, бол“. У 
ње му се ка же ка ко: „Од алек сан дриј ског ру ха / по сто ји са вр ше ни ји стих“ /7/. 

Ако је „алек сан дриј ско ру хо“ си но ним за ства ра лач ки еклек ти зам, за пре у зи ма ње 
и по дра жа ва ње еле ме на та по ет ских све то ва дру гих (и ту ђих) пе сни ка, он да је на ла-
же ње жи жне тач ке у соп стве ном жи во ту, по ка за ло се, плод на мо гућ ност за из град њу 
тог „са вр ше ни јег сти ха“ и соп стве ног пе снич ког све та и из ра за. У том по гле ду овај 
ис каз има да ле ко се жне по е тич ке по сле ди це у по е зи ји овог пе сни ка. Од тог са мо све-
сног по е тич ког од се ка, од сту па, и за по чи ње ње го во ау тен тич но пе ва ње. А за вр шни 
сти хо ви ко ји до ла зе по сле на по ми ња ња „по се да ту ге“ и бо ла ко ји ће јед ном „спла сну ти“: 
„И ду ша ће ис пи ти чај / ко ји се за слу жу је че ка њем“/9/, мо гу се раз у ме ти као ис ку стве ни, 
есен ци јал ни, за кљу чак о на гра ди ко ју до но се са бра ност и стр пље ње. Све је то, ши ре 
узев, сли ко ви та по твр да му дро и стр пљи во гра ђе ног ства ра лач ког пу та овог пе сни ка 
ко ји, у сле де ћој пе сми „Ци тат гли не“, с под ра зу ме ва ном по е тич ком са мо све шћу, ка же: 
„не за о би ла зне тра ди ци је / на ста вљач би ћу“ /11/. Ти ме се оно „алек сан дриј ско ру хо“ 
не од ба цу је у пот пу но сти, ра ди кал но, већ се тра ди ци ја узи ма ели о тов ски, се лек тив но, 
као оквир и од го ва ра ју ћа под ло га ми шље ња и пе ва ња. Та кав Ма рин ко ви ћев ства ра-
лач ко-по е тич ки гест ак ту е ли зу је Па ун до ву чи сто плод ну ми сао: „Тра ди ци ја је ле по та 
ко ју чу ва мо, а не ла нац за оки ва ње.“48 Она, као из раз ду бин ског и кри тич ког раз у ме-
ва ња на сле ђа, мо же да се по ста ви на про че ље и ње го ве по ет ске зи да ни це.

У ни зу те мат ско-мо тив ских на зна ка ко је пру жа ју на ве де не пе сме ја вља се и, ти пич-
но лир ски, мо тив про ла зно сти и ево ка ци је ми ну лих да на. У пе сми „Не кад ми се учи ни“ 
по ми њу се и „обри си дав них ре чи“ /12/, док се у пе сми ко ја је по зај ми ла на слов тој 
књи зи „Сум ња у огле да ло“, с по чет ка, ис ка зу је же ља за ста па њем лир ског су бјек та „са 
зву ци ма про шлим“ и о то ме ка ко га „при вла чи бес крај“, а у пе сми „Же ли“ ка зу је ка ко 

48 Езра Па унд, Ка ко да чи та мо, пре вео Ми ло ван Да ној лић, Ин те лек та, Ва ље во, 1999, стр. 92.
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„чим за жму ри, вре ме по те че“ /14/. Из два ја ње фе но ме на „вре ме на“ и „бес кра ја“ по се-
би до вољ но ка зу је о упу ће но сти ове по е зи је на веч на пи та ња, а ука зи ва ње у пе сми 
„Пре суд ни час“ на то ка ко „Све му прет хо де шу мо ви, не са ни ца“ /13/, чи та о ца упу ћу је 
на са зна ва ње о на чи ну на ко ји се ја вља под сти цај за пе сму. На зна чењ ски функ ци о на-
ли зо ван (ау то)по е тич ки го вор о то ме ка ко на ста је и ра сте пе сма. 

У за вр шној пе сми тог кру га, у ње ном за вр шном сти ху, као у по ен ти, упи сан је ва-
жан, ми стич ки увид: „Ду ша је дру го не бо“ /16/. Он асо ци ја тив но при зи ва дав не ис ка зе 
ми стич ке и мо ра ли стич ке про по ве ди Ема ну е ла Све ден бор га о то ме да „Не бо је у чо-
ве ку, и они ко ји га има ју у се би, у ње га и до ла зе“;49 да „Чо век чи ји је мо рал ни жи вот 
ду хо ван, тај има у се би Не бо“50 и, што мо же да бу де од ко ри сти за упо ред но раз у ме-
ва ње ове по е зи је, да је „Не бо по ве за но са чо ве ком по мо ћу ре чи“.51 Та ми стич на и 
ме та фи зич ка ве за је пло до твор но пред ста вље на и у овој по е зи ји, у пе сми „Зе мља и 
не бо“ из књи ге Не ви дљи ва ме ста у ко јој се од сеч но ка же да „ствар ни / го спо дар зе мље 
је не бо“ /116/. 

Оно што је кра јем ми ну лог ве ка би ла по е тич ка на зна ка, у го ди на ма но вог ве ка, у 
фа зи пу ног ства ра лач ког на по на и зре ло сти, по ста ло је ва жно зна чењ ско и сим бо лич-
ко сре ди ште Ма рин ко ви ће ве по е зи је и до каз да је она узе ла ме та фи зич ки смер. Са 
знат ним ши ре њем те мат ског пла на, тра гич ком озбиљ но шћу суд бин ске спо зна је и 
ду шом у сре ди шту.

Од књи ге Шко ла тра ја ња ус по ста вљен је онај по е тич ки и те мат ски смер, ни во 
ми са о не сло же но сти, зна чењ ске и вред но сне оства ре но сти по ко ји ма се нај и зра зи-
ти је пре по зна је по е зи ја То ми сла ва Ма рин ко ви ћа, а ко ји је од ре ђен као „дру га фа за“ 
ства ра ња у ко јој је пред по е зи ју по ста вио „вр ло ви со ке зах те ве (’Ис це ди сок из ре чи 
– сок / Или ћу ти’)“.52 

За раз у ме ва ње те есен ци јал не по е зи је у ко јој до из ра жа ја до ла зи оно што је „су што“ 
и „трај но“, ка ко се ка же у пе сми „Ба штен ске те зе“ у ко јој се ма ни фест но об ја вљу је по-
е тич ка про ме на и кан ди дов ски по вра так „биљ ка ма и ба шти“ /20/, ва жно је и пре по зна-
ва ње по зи ци је го вор ног су бјек та. У пе сми „Вр то ви, ре чи, ко пи је“ он је озна чен као 
„Ве чи ти по ла зник у шко ли тра ја ња“ /19/, а у пе сми „Лек ци ја“ од се ком ће ре ћи: „ја учим“ 
/81/. На тај је на чин по твр дио при су ство и вер ност све ту у ко ме ни је са мо по сма трач 
отво ре них чу ла већ и уче ник и ак тер, ко ли ко и осе ћај но и ми сле ће би ће по себ ни је 
окре ну то та на ним пре ли ви ма и за там ње ним и се но ви тим ви до ви ма ствар но сти. Све-
тло сти и та ми жи во та, сли ка ма и сим бо ли ма вре ме на. Укуп но сти тра ја ња. 

49 Ема ну ел Све ден борг, Не бо и па као, пре вео Ри сто Рун до, За слон –Тра го ви, Ша бац –Бео град, 2006, 
стр. 190.
50 Исто, стр. 191.
51 Исто, стр. 181.
52 Р. Ми кић, исто, стр. 144–145. Слич но је ми шље ње, али у дру га чи јем (ау то)по е тич ком кљу чу, имао 
и Вас ко По па. Он је о сна зи еле мен тар но сти и есен ци јал но сти ко ју по е зи ја, за чи та о ца, мо ра да 
са др жи пи сао: „Ка ко да из ву чеш зна че ње из сво је пе сме? Ка ко да сво ју пе сму ис це диш, или да је 
ис ту цаш, или да је пре ку ваш, па да по слу жиш оне ко ји те пи та ју со ком пе сме или пе смом у пра ху 
или пе смом у хран љи вим дуг ма ди ма?“, Вас ко По па, „Тај на пе сме,“, Са бра не пе сме, при ре дио Бо ри слав 
Ра до вић, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Дру штво „Вр шац ле па ва рош“, Бео град–Вр шац, 
2001, стр. 562.
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У пе сми „Ба штен ске те зе“, на ши рој те мат ској под ло зи, об ли ку је се и по себ на тач ка 
гле ди шта ко ја ука зу је на од нос су бјек та пре ма биљ ном све ту (што је еу фе ми зам за 
од нос пре ма жи вом све ту, уоп ште) ко ји је у ње го вом вр ту, у ње го вој вла сти. На и ме, 
пле ве ћи „за са де мла де“ сти ша ни и са сре ђе ни по ет ски су бјект је „Нео б у зда ни раст 
са се цао у ко ре ну“. Од стра њу ју ћи не по жељ не биљ ке он је „из не на да осе тио сла бост / 
Пре ма тој не ду жној ко ров ској бра ти ји / Што бу ја са ма из се бе, без за шти те, / Тек да се 
об ја ви зна че њем и слут њом“ /20/.

 Ис ти чу ћи, на по чет ку пе сме, ка ко је „Нео т по ран на све што је су што / И, по мо гућ-
ству, трај но“, пе снич ки су бјект је, ис по ве да ју ћи сла бост пре ма „ко ров ској бра ти ји“, са 
дру га чи је за сно ва не тач ке гле ди шта ука зао на то да је јед на ко „нео т по ран“ и на оно 
што је на гон ско, про ла зно, што је „без за шти те“, а што се об ја вљу је „зна че њем и слут-
њом“. Из та кве „нео т пор но сти“, као и при вр же но сти оно ме што се ма гло ви то при чи-
ња ва и слу ти, про ис ти чу ме сти мич на сет на ево ка ци ја и ме лан хо лич ни тон, а ме лан-
хо лич ни тон је, ка же се, „нај ле ги тим ни ји од свих по ет ских то но ва“.53 

Као што се из ве за но сти за „су што и трај но“, по ред по хва ле жи во ту, иш чи та ва и 
јед на од рав ни те мат ског пла на и по е тич ког опре де ље ња. То је опре де ље ње вид но у 
оним пе са ма у ко ји ма „жи вот на ем пи ри ја по ста је са мо сред ство за про дор у сфе ру 
нео бја шњи вог, та јан стве ног, оно га што је у ве зи са са мом тај ном по сто ја ња“.54 Опре-
де ље ње за та кав ства ра лач ки по сту пак угра ђе но је у чи тав низ пе са ма ме ди та тив не 
и ме та фи зич ке са др жи не, от кро ве ња и зна че ња. Оне се, као ста ја ће ме сто и све зна-
чењ ска су шти на, на ла зе у свим но во ве ков ним књи га ма овог пе сни ка. 

Ка зу ју ћи у за вр шни ци пе сме „Уса мље ност во ли из у зет ке“, као у по е тич кој из ре ци, 
па ре ми ји, ка ко „Вре ме на сва ки до га ђај ста вља ка та нац, / а уста по ку ша ва ју да га от-
кљу ча ју“ /84/, по ет ски су бјект је на по че ци ма сти хо ва ука зао на два бит на са др жин ска 
чи ни о ца пе ва ња – то су „вре ме „ и „уста“, од но сно је зик, го вор, ви ђен као на сто ја ње 
да се за кљу ча на тај на ка же. Ако, ка ко је још ве ли ки Ле о нар до знао, „је ди но је исти на 
ћер ка вре ме на“,55 он да, по ана ло ги ји, би ва ја сно да је и на ме ра су бјек та ове пе сме (и 
ових пе са ма) да, уви дом у тра ја ње, до ку чи и из рек не исти ну о ви дљи вом и до ступ ном 
жи во ту. О оно ме што је ње го ва ис ку стве на и за та је на су шти на ко јој вре ме да је кључ-
ни са сто јак. (Чак се и са мо „те ло“ у јед ној пе сми ја вља као про вод ник вре ме на.)

То је овај пе сник чи нио у мно гим пе сма ма, об ли ку ју ћи их до ми нант но или це лин-
ски та ко да у пред њи план зна че ња бу де ста вље на њи хо ва ми стич на и ме та фи зич ка 
ком по нен та, ка ква је пе сма „Оно што сам про пу стио на кра ју“, или ју је, као мо тив ски 
агенс, за јед но с дру гим те мат ским са стој ци ма, уво дио у са др жај пе снич ког тек ста, као 
у пе сми „Узми или оста ви“. Та мо где је ус пео да из умно же ног те мат ског пла на об ли-
ку је кон траст ну и ком по зит ну струк ту ру и сло же но, бо га то зна че ње – оства ри вао је 
и не ке од нај у спе ли јих пе са ма. Та кве су пе сме: „Му ва“ и „Нов ча ни це“. 

53 Ед гар Алан По, „Фи ло зо фи ја ком по зи ци је“, Есе ји, Еу ре ка, По ли ти је, пре ве ла Ди на Хре цак, Та не си, 
Бео град, 2017, стр. 26.
54 Р. Ми кић, исто, стр. 146.
55 Ле о нар до да Вин чи, Пред ска за ња, пре вео Не бој ша Здрав ко вић, Слу жбе ни гла сник, Бео град, 
2018, стр. 31. 
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По ред та квих, из ред них пе са ма, ана ли тич кој па жњи пре по ру чу ју се и оне у ко ји ма, 
чи ни се, ме сти ми це пре се же при су ство чи сто ме та фи зич ких са др жа ја. Та кве су пе сме: 
„Јед но чин ка“, „Оно што сам про пу стио на кра ју“, „Ку ле“ и „На шао си је“.

Нео бич на по то ме што је за че та као обра ћа ње, а до ми нант но из гра ђе на као раз-
го вор из ме ђу пе снич ког су бјек та и ње го вог ср ца, пе сма „Јед но чин ка“ (на слов ука зу је 
на драм ску при ро ду тек ста) са др жи ја сно из дво је не/име но ва не еле мен те ко ји јој од-
ре ђу ју ме та фи зич ки ка рак тер. У том уну тар њем раз го во ру ср це на ла же: „Не окле вај, 
на пи ши пе сму“, а су бјект ка зу је ка ко је „за бо ра вио“ да пи ше пе сме. По том ср це на ла-
же да ће, на на чин ре а ли за ци је пла то нов ске ен ту зи ја стич ке по е ти ке – „дик ти ра ти“, а 
на су бјек ту је са мо да за пи ше. Ср це до да је ка ко се у же љи да ис ка же пе сму осла ња на 
„се ћа ње“, су бјект до да је „и на ду“, ср це до вр ша ва ди ја ло шки ис каз ис ти чу ћи ка ко ту 
„на ду“ же ли да по ми ри „са са мо ћом“. Та ко је име но ван низ еле ме на та, то по са: уну тар-
њи од нос и ди ја лог („ја и мо је ср це“), се ћа ње, на да, са мо ћа, ко ји са свим ја сно ука зу ју 
на то ка кав је до ми нант ни ка рак тер пе сме ко ја на ста је. Ме ђу тим, у за вр шни ци ди ја-
ло га ко ји се чи ни отво ре ним на зна чу је се, као и у пе сми „На ша ср ца“, да по сто ји скри-
ве но ме сто, тај на. Ср це упо зо ра ва да по сто ји огра ни че ње, за бра на у ко му ни ка ци ји, 
раз у ме ва њу: „Са мо не пи тај шта скри ва по след њи стих“. А уз ту на зна ку, упо зо ре ње 
до да је у обра зло же њу да се до по след њег сти ха, за пра во „не мо же сти ћи, / јер кра ја 
у пе сми не ма“. 

Ис ти ца ње уве ре ња да пе сма не ма кра ја ни је ов де сво ди во са мо пи та ње це лис ход-
ног раз у ме ва ња књи жев ног тек ста. Кон ста та ци ја да „кра ја у пе сми не ма“ мо же да има 
и ши ре, оп шти је, а то зна чи ме та фи зич ко зна че ње – да кра ја у ду хов ној, идеј ној и ма-
штен ској ди мен зи ји по сто ја ња не ма. Да је та ко, по ста је ја сни је у ди сти ху за вр шни це 
у ко ме се прет ход ни ис каз ре ла ти ви зу је и огра ни ча ва, па се ка же ка ко кра ја у пе сми 
и ду ху (мо жда) има: „Тек у за вр шни ци иза свих ства ри, / тек у убе ђе њу да кра ја не где 
има“ /98/. Чи та о цу је оста вље но да кон кре ти зу је зна че ње за вр шног де ла и це ле пе сме. 

На под ло зи ис ку ства и уз по моћ асо ци ја ци је мо гу да му се као ам бле ми, у по ре ђе-
њу и ана ло ги ји, из за ли ха се ћа ња ја ве не ка од оп штих ме ста на ци о нал не по ет ске 
тра ди ци је. У со не ту „Ни ти“ Сте ва на Ра ич ко ви ћа ка же се да не ма кра ја, док се у пе сми 
„Нир ва на“ Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са спо ми ње бо ја про ла зно сти ства ри, а у пе сми 
„Мо жда спа ва“ на по ми ње про стор из ван ства ри, илу зи ја, из ван жи во та. Ако се са мо 
у кон тек сту ових и слич них пе са ма по ста ви раз у ме ва ње Ма рин ко ви ће ве пе сме, по-
ста је са свим ја сно да је она у сво јој при ро ди, ка рак те ру, по скло пу сим бо лич ких еле-
ме на та, ат мос фе ри и оп штем зна че њу, слич на пе сма ма за ко је је ви ше стру ко ис ти цано 
ка ко ап стра ху ју ствар ност и до се жу ме та фи зич ке ди мен зи је зна че ња. 

Са ма по ми сао да кра ја има „у убе ђе њу“, пред ста ви, чи та о ца на да ље асо ци ја тив но 
упу ћу је на чу ве но де ло Ар ту ра Шо пен ха у е ра Свет као во ља и пред ста ва.56 У ње го вом 
са др жа ју се кроз умо ва ње о све ту и ства ри ма ука зу је на ва жност раз два ја ња оно га 
што је при мар но од оног што је из ве де но, као и на спо соб ност про ни ца ња у су шти ну 

56 У фи ло зоф ској исто ри ји се ука зу је на овог ау то ра као на ми сли о ца ме та фи зич ког усме ре ња, 
осо бе ног по то ме што је на ње го во уче ње ути ца ја има ла и бу ди стич ка док три на ко ја, зна но је, 
са др жи из ве сне пе си ми стич не цр те у пред ста ви о чо ве ку. Иде ју о (ди сов ској) нир ва ни као од ба-
ци ва њу во ље за жи во том, што је из раз пе си ми стич ке ети ке, он је раз ра дио у на ре че ном де лу.
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ства ри, при мат чо ве ко ве во ље у од но су на ра зум и осе ћа је, као и на вред ност ира ци-
о на ли стич ке, ме та фи зич ке ди мен зи је у чо ве ко вом ду хов ном скло пу и жи во ту. Јер, 
свет је као иде ја са мо на ша пред ста ва и ни јед на, ка ко је он пи сао, исти на ни је та ко 
чвр сто и нео бо ри во за сно ва на. Оту да је мо гу ће да се иде ја о кра ју ис ка же у по ет ској 
пред ста ви и про јек ци ји што се, у во лун та ри стич ком „убе ђе њу да кра ја не где има“, 
слу ти и прет по ста вља у за вр шни ци Ма рин ко ви ће ве пе сме „Јед но чин ка“. 

Пе сник не мо ра да по зна је фи ло зоф ску ли те ра ту ру и ми са о не си сте ме. Он сна гом 
ин ту и ци је и спо соб но шћу објек ти ва ци је про ни че у су шти ну ства ри и на се би свој ствен 
на чин, кроз по ет ске сли ке и ми са о не уви де, пло ди зна че ња и ства ра пред ста ву ко ја 
је ср жно уса гла ше на с исти ном жи во та. „Пе сник, а не оп ште о бра зо ван чо век“, ус клик-
ну ће Па скал.57

Пе сма „Оно што сам про пу стио на кра ју“ за по чи ње са же том сли ком-опи сом пе-
сни ко ве со бе у ко јој, ка ко све до чи, ста ри: „Ју трос је осун ча на и ти ха. / Је дан зрак у њој 
се гне зди као сун ча на пти ца“. Већ из сли ков но-сим бо лич ког по ре ђе ња (по ступ ком 
пре сли ка ва ња) и ви ђе ња сун че вог зра ка као пти це, по ста је ја сно да се пе сма не из-
гра ђу је као јед но ста ван из ве штај, као хро ни ка сва ко дне вља, по што се у њу уво ди 
мо тив ста ре ња, мо тив про ла зно сти, док епи фа нич на, сли ко ви та и ви ше знач на об ја ва 
фи гу ре сун че ве пти це ука зу је на сло же ни ју пе сни ко ву на ме ру. 

У овој се пе сми на под ло зи кон крет ног до жи вља ја из гра ђу је по ет ска ме ди та ци ја 
о про ла зно сти и не ста ја њу, у ко ју се од мах уво ди тон сет но-ме лан хо лич не спо зна је. 
То по ста је са свим очи глед но у дру гој стро фи у ко јој лир ски су бјект ка зу је ка ко у том 
при сном про сто ру, со би: „Мно го че га ви ше не ма, / што је пре фи ње но и ја сно, / до сит-
ни ца, / ис пу ња ва ло њу и мо је да не.“ Син таг ма „пре фи ње но и ја сно“ ука зу је на ис тан-
ча на чу ла и спо соб ност да се та на не ви бра ци је и пре ли ви ствар но сти за па зе, раз лу че 
и пре ве ду у по ет ски опис – очи глед но и ја сно, због то га што је оно што се ну ди ло оку, 
чу ли ма и све сти пе снич ког су бјек та ја вља ло, до сит ни ца, би ва ло очи глед но и про зир но. 

Ме ђу тим, то ни је све што је осе тљи во би ће по ет ског су бјек та успе ва ло да пој ми. 
„Пу но то га не у хва тљи вог / про ла зи по ред ме не, / а да ни сам у ста њу да при ме тим, / 
иа ко под и зи до ве пре кри ва ју све за го нет ни је мр ље.“ Је ли то не у хва тљи во оно што 
се, у дру гој, на во ђе ној пе сми об ја вљу је „зна че њем и слут њом“? Је су ли те за го нет не 
мр ље ко је пре кри ва ју по вр ши ну чи стог зи да го вор на фи гу ра ко ја ука зу је на ста ре ње: 
чи ље ње жи вот не ма те ри је, бо лест и не моћ ко је оно не ми нов но до но си? (Пи та ња су 
ре тор ска, од го вор је ја сан, по твр дан.)

На под ло зи ко ју ну ди та кво са зна ње раз ви ја се у пе сми ре флек си ја ко ја, по сле кон-
ста та ци је: „Мој жи вот!“ пре ла зи у ко мен тар, ма ло по ре ђе ње и ду бок увид: „Зву чи као 
да сам из ре као са мо по ла исти не, / и ли чи на филм из про шлог ве ка / ко ји ни сам ус пео 
да од гле дам до кра ја, / угра бив ши са мо за плет.“ 

И пе снич ки су бјект ове пе сме је, као и дру ги што су, про пу стио да за па зи мно го од 
оно га што се по ка за ло као бит но и пре суд но за ње гов жи вот из ло жен инер ци ји и убр за-
њу, а о че му је сти цао пред ста ву ка сни је, кад је оно ми ну ло, по ста ју ћи све стан тек ње-
го вих ве ли ких дра ма тич них об ја ва и за ма ха, по што се они ис ка зу ју ис ку ше њем, бо лом. 

57 Блез Па скал, Ми сли, пре ве ли Је ли са ве та Ибро вац По по вић и Ми о драг Ибро вац, Бео град ско 
из да вач ко-гра фич ки за вод, Бео град, 1988, стр. 47.
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Због то га се, у за вр шни ци, на осно ву ис ку ства тра ја ња, огла ша ва ду бо ким уви дом, 
ди стинк ци јом: „Раз ли ка из ме ђу не по сто је ћег / и не при мет ног је у ме ни, / и све је ма ња.“

Ако је свет пред ста ва, ка ко фи ло зоф учи, он да је и та „раз ли ка из ме ђу не по сто је ћег 
/ и не при мет ног“ – раз ли ка, дру га чи је име но ва на а то ли ко пу та опе ва на – уо чи ва и 
спо зна тљи ва са мо уну тар њим, ду хов ним оком. Оним про ду бље ним по гле дом ко ји 
слу ти и за па жа та на не и за кри ве не су шти не, и оним ду хом и са мо све шћу ко је их пре-
во де у сли ко вит и су ге сти ван опис, пе сму. Тај не ве шта стве ни увид у су шти ну ства ри, 
у ства р ност и иза ви дљи вог, а ко ји се об ја вљу је „зна че њем и слут њом“ и ти че се сми-
сла чо ве ко вог по сто ја ња, ви ше стру ко је по вла шћи ван у но во ве ков ној по е зи ји овог 
пе сни ка. И ње на је из ра зи та од ли ка.

О то ме шта је ствар но а шта не ствар но, а за ду бин ско са зна ње о жи во ту ва жно, 
ка зу је пе сма „Ку ле“. Да вре ме гра ди и да вре ме раз гра ђу је, да је оно, ка ко је пе вао 
Ла за Ко стић, у стал ном окре та њу ко ла жи во та веч ни ру ши труд, а Јо ван Сте ри ја По по-
вић еле гич но да сви вре ме на жер тва бу ду, да Вре ме је по тр ло све, и де ло и мај сто ра 
са мог, по твр ђу је се и у овој ди ја ло шкој пе сми. На по ми њу се у њој хро ни кал но, с по чет ка, 
„Ку ле од да на, / ку ле од ју тра / и ве че ри“. Онај ко ји го во ри, оном ко ји не мо слу ша, иску-
стве но и по ред бе но уму је о то ме да су „и на ши жи во ти у на ма, / у не кој вр сти ди шу ће 
ку ле“, да – то је ве о ма ефект но, сли ко ви то по ре ђе ње – „дир љи во ти ња ју у на ма као 
пла мич ци све ћа“. 

Опет се по ка зу је ка ко је овај пе сник ка дар и во љан да емо тив но осен чи свој опис. 
Он, гла сом лир ског су бјек та пе сме, ве ли ка ко „на ши жи во ти у на ма, / дир љи во ти ња ју“. 
А, по том, и да то са оп шти у сим бо лич ки ко ди ра ној и пам тљи вој по ред бе ној сли ци: 
„као пла мич ци све ће“.

По ре ђе ње жи во та са пла ме ном све ће је ста ро. Оно је, због сво је сим бо лич ке сна ге 
и трај но сти, ско ро ар хе тип. У по е зи ји и фи ло зо фи ји, сра змер но је че сто ак ти ви ра но, 
а у сли кар ству је, на при мер, на шло ва жног ме ста на не ким сли ка ма Жор жа де ла Тура.58 
(„Зар пла мен ни је за го не тан за то што је не до хва тљив?“)59 У то ме се, по пр вој књи жев-
ној асо ци ја ци ји, из два ја ју два грч ка пе сни ка но ви јег до ба. Је дан је Кон стан тин Ка ва фи, 
а дру ги На со Ва је на. У пе сми „Сви је ће“ (ко ју је Р. Ми кић већ ко ри стио у ту ма че њу по-
е зи је Јо ва на Хри сти ћа) овај пе сник из Алек сан дри је ве ли да „Бу ду ћи да ни пред на ма 
сто је / као ред сви је ћа у сја ју“, док „За на ма про шли оста ју да ни / као жа лоб ни низ 
сви је ћа из гор је лих“.60 Дру ги пе сник и те о ре ти чар књи жев но сти има јед но ста ван а 
ду бок ме ди та тив ни ис каз, од ци гло јед не ре че ни це: „Ми са ми смо све ћа ко ју па ли мо 
у сво јој му ци.“61 

Ми сли лац и те о ре ти чар по ет ске ма ште Га стон Ба шлар је су ге стив но ис ти цао ка ко 
„пла мен нас си ли да има ги ни ра мо“, да „пла мен је сви јет за оса мље но га чо вје ка“, 
да „из дво је ни је пла мен све до чан ство са мо ће“, да „пла мен освје тља ва че ло са ња ча; 

58 Гру па ау то ра, Исто ри ја сли кар ства, пре ве ли: Ми ра Кун Бро ћић, Ни ко ла Бер то ли но, За гор ка 
Гру јић Вер чон, Но лит, Бео град, 1973, стр. 184–185.
59 Лу двиг Вит ген штајн, Ли сти ћи, пре вео Бо жи дар Зец, Фе дон, Бео град, 2007, стр. 44.
60 Кон стан тин Ка ва фи, Са бра не пје сме, пре вео Сло бо дан Бла го је вић, Свје тлост, Са ра је во, 1988, стр. 28.
61 На со Ва је на, Ла ви ринт ти ши не, пре ве ли Иван Га ђан ски и Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски, Та не си, 
Бео град, 2009, стр. 24.
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илу ми ни ра то че ло ко је ми сли“, као и да „сви јест и пла мен по се ду ју исту суд би ну ус-
прав но сти“62 – слич но Па ска ло вој дрх те ћој тр сци ко ја ми сли. 

У на ред на два ка тре на пре до ча ва ју се пан те и стич ке сли ке ис по ља ва ња ве ге та тив ног 
и ства ра лач ког жи во та у ко ји ма: „Не где не бо ис пи су је / ру ме ну ли сту же ља: / сун це 
отва ра очи про зрач ном зр не вљу / гро жђа, ру же ца ру ју у дво ри шти ма... // Не где пре ста-
је ки ша, / као да се за вр ши ло / пр во по гла вље ро ма на / ко ји хо ће да об у хва ти цео жи вот.“

Ма да се чи ни да у опи су у ко ме ро ман у на ста ја њу хо ће да об у хва ти „цео жи вот“ 
осе ћа и при су ство иро ниј ског про се ва, сли ке ко је пре ње га сле де по ста ју по за ди на 
за по ет ски (раз)го вор у ко ме го вор ни су бјект „об ја шња ва“ да се „ди шу ће ку ле“, као 
сим бо лич ка за ме на за жи вот ни им пулс, „и да ље по ди жу да би би ле сру ше не“. Због 
то га „Оста је нам са мо ва здух“. А по том да оно што по сле ру ше ња ва зду ша стих ку ла 
оста је, без об зи ра на то што ни је твар но, отва ра мо па жљи во „као вра та / и ула зи мо у 
сво је сен ке, / на ше ку ле, не ствар не по се де / ствар ни је од нас“ /134/.

У овом по ет ско-ми са о ном пре да ва њу о сен ци као по сто ја ни јем из ра зу су шти не 
жи во та, ње го вом истин ском по се ду (Ан дрић је пи сао ка ко у жи ви то ку до ђе вре ме 
ка да се ве ћа па жња обра ћа на сен ку не го на ства ри ко ји је тво ре, а то је вре ме, из гле-
да, у по е зи ји све вре ме), са свим је ја сно до зна че но са зна ње да је оно не ма те ри јал но 
и не ви дљи во у ствар но сти жи во та ње го во истин ско сте ци ште. По том да се на сам 
чо ве ков жи вот и ње го ву исто ри ју гле да с из ве сном ре зер вом и ско ро пе си ми стич ном 
за др шком, као у би блиј ској „Књи зи про по вјед ни ко вој“ у ко јој се учи да се све по на вља 
и да не ма ни чег но вог под сун цем, или у основ ној Ни че о вој ми сли о веч ном вра ћа њу 
истог, из спи са ов де на во ђе ног. У том хе ра кли тов ском веч ном плам са њу жи во та („Не-
ви дљив склоп ја чи је од ви дљи во га“, сто ји у 9. фраг мен ту)63 оно што је иза, а што се 
одав но, ре че но је, зо ве ме та фи зич ким, чи ни се да је ве о ма ва жно јер се у ње му ис ка-
зу је бит жи во та. О то ме, сли ков ном и ми са о ном сна гом крај ње увер љи во сти, го во ри 
ова пе сма и ове пе сме То ми сла ва Ма рин ко ви ћа.

И ме ди та тив на пе сма „На шао сам је“ за по чи ње као из ве штај ни опис: „Про ла зио 
сам по ред сру ше не цр кве, / у гра на ма оско ру ше тра ја ла је / ју тар ња ли тур ги ја пти ца, 
/ сун це је бли ста ло као / по зла та на ма на стир ској фре сци.“ Сли ке ко је су у тај опис 
уне се не гра де од нос дис крет ног кон тра ста из ме ђу ду хов не ди мен зи је по сто ја ња ко-
ју оли ча ва цр ква, до ду ше „сру ше на“, и оне би о ло шке ко ју пред ста вља ју пти це у кро-
шњи. Иа ко на о ко су прот ста вље не, те се сли ке хар мо ни зу ју у све сти по ет ског су бјек та 
та ко што их он у опи су и по ре ђе њу оду хо вљу је: пев пти ца по и ма као ли тур ги ју, док 
му сун це бли ста „као по зла та на ма на стир ској фре сци“. На тај на чин се, по но во, у пе-
сми пан те и стич ки сје ди њу ју еле мен ти из раз ли чи тих сфе ра по сто ја ња, („У пан те и зму 
уоп ште на ла зи мо од ре ђе ње пу но ће“)64 и то се по сто ја ње, са свим оним што оно је сте, 
што се слу ти и за ми шља као це ло вит, је дин ствен ен ти тет, у овој по е зи ји сла ви. Оно је 
је дан од раз ло га за пе сму.

62 Га стон Ба шлар, Пла мен во шта ни це, пре вео Вје ран Зу па, Ау густ Це са рец, За греб, 1990, стр. 9, 12, 
24, 25. и 47.
63 Ми ро слав Мар ко вић, исто, стр. 49.
64 Се рен Кјер ке гор, Или – или, пре вео Ми лан Та ба ко вић, Ве се лин Ма сле ша – Свје тлост, Са ра је во, 
1990, стр. 270.
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Пе сма је, раз у ме се, чо ве ко ва тво ре ви на па се у њој мо же огла си ти и кроз њу спо-
зна ти и са мо по је дин ство ко је је тво ри. У дру гој стро фи ове пе сме, са пу ном са мо све-
шћу, по ет ски су бјект за те чен у чи стом по сто ја њу, „под бла гим / про лећ ним не бом“, у 
опи су и се бе од ре ђу је: „ја чо век, ја ми сао, / ја про зор кроз ко ји ду ша гле да / обес ку-
ће ни ра су ти свет?“ 

На шав ши се у обес ку ће ном и ра су том све ту, што је ти пи зо ва ни из раз по ет ског и 
фи ло зоф ског (пост мо дер ног) до жи вља ја са вре ме но сти, су бјект се бе сли ка као „про зор 
кроз ко ји ду ша гле да“. Тај ду шин про зор ни је са свим оби чан, он се ов де ја вља и као 
ор га нон/ин стру мент за са гле да ва ње и раз у ме ва ње жи во та и све та. Кроз ње га се да ље, 
ду бље и бо ље ви ди.

Ма да се и у овом опи су, у зна ку пи та ња на кра ју ис ка за, ра за зна је ак це нат сум ње 
и иро ни је – и соп ство је сла бо, дрх та во и ра су то, као свет – та тре пе ра ва и осе тљи ва 
су бјек тив ност у при ро ди, „У то плом ва зду ху“ опа жа и пче ле ко је су, „кру же ћи око 
мо је гла ве, / уз бу ђе но рас пра вља ле о не че му“. Раз у мев ши са мо до не кле пче ли њи зуј 
као „рас пра ву“, што по не ка од ње го вих пе са ма уме да бу де, он се над тим бру јем што 
је ов де, у си нег до хи, име и сли ка жи во та, на да ље пи та шта то пче ле чи не, шта на сто је 
да са оп ште, че га су оне об ја ва? Мо жда су: „по зи ва ле на мо ли тву, / мо жда по ку ша ва ле 
да ка жу: // Ако си тра жио исти ну, / на тре ну так си је на шао“. 

Без об зи ра на то што, ка ко за кљу чу је те о зоф, „По след ња и истин ски ве ро до стој на 
исти на с ко јом ће се пре или ка сни је љу ди са гла си ти, са сто ји се у то ме да у ме та фи-
зич кој обла сти не ма ве ро до стој них исти на“,65 пе сник ов де ну ди јед ну мо гућ ност до-
жи вља ја и раз у ме ва ња све та кроз пче ли њи на ук да се, ма кар огра ни че на и услов на, 
исти на и ле по та жи во та об ја вљу ју кроз тре нут ке, епи фа нич но и те о фа нич но, и да је 
оно што се ну ди ло ње го вим уну тар њим очи ма, ду ши ном пр о зо ру, упра во та ква об ја-
ва. По том, да је по ет ски су бјект, ма да би ће не по сто ја но и крх ко: „Ве чи ти по ла зник у 
шко ли тра ја ња“ и „ре чи ма тек бла га уз бр ди ца на пу ту до ја сно сти“ /58/, спо со бан да 
пре по зна, при сво ји и пред ста ви да ро ве жи во та, јед но став ност и ле по ту пу ког тра ја ња: 
„До вољ но је са мо по сто ја ти, / и то по сто ја ње усе ца ти / што ду бље, као ре ка“ /81/. 
Тим ви ше ако је оду хо вљен и ако је до брог ду шев ног на стро је ња. Ако ин тен зив но 
по сма тра и про о се ћа; ако гле да и про ни че на оба све та.

Да је лир ско по је дин ство ко је кроз пе сме про го ва ра упра во та кво, ви ди се и по 
мо ћи да за па жа и ту ма чи нај та на ни је по је ди но сти ко је му до ступ на ствар ност жи во та 
ну ди. Та ко он успе ва да за па зи и ван ред ном осе тљи во шћу раз лу чи ка ко: „На по љу ве-
трић раз ми че ти ши ну од ти ши не“ /52/. („Ко успе да про ник не ти ши ну и до зо ве је ње ним 
пра вим име ном, тај је по сти гао нај ви ше што смрт ни чо век мо же по сти ћи.“)66 Успе ва 
да пре по зна, ка ко би је дан сро дан му пе сник ре као, та на ну оп ну и по ро зне сло је ве у 
ко ји ма пре би ва и са ма тај на по сто ја ња, за ко ју су ове пе сме сми слом и укуп ним зна-
че њем ср жно ве за не.

По ред окол но сти да су Ма рин ко ви ће ве пе сме у свом пр вом те мат ском и зна чењ ском 
сло ју углав ном окре ну те об лич ји ма, об ре ди ма, ра до сти ма и вред но сти ма жи во та, 

65 Лав Ше стов, Po te stas cla vi um, пре вео Мир ко Ђор ђе вић, Бри мо, Бео град, 2002, стр. 163.
66 Иво Ан дрић, Зна ко ви по ред пу та, Свје тлост, Са ра је во, 1985, стр. 40.
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по сто ји у њи ма и јед на там на но та, јед на ви дљи ва сен ка. Она се нај че шће ја вља као 
ти ха ту га, се та, че жња, жал и но стал ги ја при си ла ску низ вре ме, у ожи вље ном ра ду 
успо ме на. То је ме лан хо ли ја ко ја ин то на тив но про жи ма и у бит ном бо ји чи тав низ 
Ма рин ко ви ће вих пе са ма: „По зив“, „Зе мун, остр во, жа ло сна вр ба“, „Има ти све“, „На по-
ла пу та“ „Не ви дљив“, „По сле сна“, „Узми или оста ви“, „Ре ли ги ја за јед ну ноћ“, „Не зна ње“...

У са знај но-те о риј ском по гле ду по јам ме лан хо ли је је, у раз ли чи тим обла сти ма зна ња 
и ства ра ла штва и у раз ли чи тим вре ме ни ма, раз лич но од ре ђи ван и вред но ван. По ред 
то га што се го во ри ло о „ду го трај ној при влач но сти ме лан хо ли је. Од Ари сто те ла па 
на да ље (а ве ро ват но и мно го ра ни је), фи ло зо фи умет ни ци и пси хо ло зи по ку ша ва ли 
су да про на ђу у го то во нео бја шњи вом ста њу ме лан хо ли је из во ре ства ра лач ког им пул-
са, а мо жда чак и из во ре са мог сми сла“.67 Уве ре ње „да је по јам ме лан хо ли је ела сти чан 
и не ста би лан“68 и да је „ве зан уз ег зи стен ци јал ни те рет жи во та у вре ме ну“,69 да је она 
„ди мен зи ја на ше ег зи стен ци је као та кве“,70 „мо дус жи вље ног ис ку ства“,71 по ста ло је 
у ху ма ни сти ци пре о вла ђу ју ће, оп ште ва же ће. 

Исто ри ја умет но сти ну ди до ста при ме ра о тра го ви ма ме лан хо ли је у жи во ти ма и 
де ли ма ства ра ла ца. Пи шу ћи о јед ном од нај ве ћих сли ка ра ита ли јан ске ре не сан се 
Сан дру Бо ти че ли ју, Вол тер Пеј тер ни је про пу стио да на гла си ка ко ње гов жи вот ни је 
оби ло вао уз бу ђе њи ма и ве ли ким до га ђа ји ма, да је био „без бо јан“. Јед на од „две“ ства-
ри ко је су му се де си ле био је по зив у Рим да сли ка у Сик стин ској ка пе ли, а дру га је 
пот па да ње под ути цај ре фор ма тор ски на стро је ног, ра ди кал но бун тов ног до ми ни кан-
ца Са во на ро ле, по сле чи јег се по стра да ња на ло ма чи „кло нио од љу ди и по вла чио се 
у не ку вр сту ре ли гиј ске ме лан хо ли је, ко ја је тра ја ла све до ње го ве смр ти“.72 До жи вљај 
ме лан хо ли је је у тој епо си опи са ној као „су ро во вре ме, сло же но, до кра ја ис пу ње но 
ра то ви ма, жа ло шћу, бор бом из ме ђу све тло сти и та ме“,73 би вао скоп чан са ње ним бур-
ним и тра гич ним де ша ва њи ма. А „ме лан хо лич на ду ша ко јој је на не та не прав да ви ди 
цео свет пре ри вен про клет ни ци ма“.74

Сли кар не мач ке ре не сан се Ал брехт Ди рер из ра дио је гра ви ру под на зи вом „Ме-
лан хо ли ја“ ко ја је под сти цај, „из вор ин спи ри са не ме лан хо ли је“, има ла у спи су Окулт на 
фи ло зо фи ја за бра ње ног ау то ра Хајн ри ха Кор не ли ју са Агри пе.75 Та је чу ве на гра ви ра 
„мај стор ски“ уме ла „да пре не се те о риј ске спе ку ла ци је у пла стич ну умјет ност“,76 при 

67 Ал бер то Ман гел, Па ку јем сво ју би бли о те ку, пре ве ла Дар ја Па чев ски, Ге о по е ти ка, Бео град, 2019, 
стр. 39.
68 Еспен Ха мер, Уну тар њи мрак, Есеј о ме лан хо ли ји, пре вео Ра дош Ко со вић, Ге о по е ти ка, Бео град, 
2009, стр. 36.
69 Исто, стр. 101.
70 Исто, стр. 20.
71 Исто, стр. 21.
72 Вол тер Пеј тер, Ре не сан са, пре вео Жи во јин Си мић, Про све та, Бео град, 1965, стр. 58.
73 Игор Дол го по лов, „Ра фа ел Сан ти“, Мај сто ри и ре мек де ла, Европ ска умет ност од XV до XIX ве ка, 
пре ве ла Ми ли ца Глу мац Рад но вић, Ју го сла ви ја пу блик, Бео град, 1989, стр. 125.
74 Вол тер, Фи ло зоф ски реч ник, пре вео Ђор ђе Ди ми три је вић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1990, стр. 149.
75 Френ сис А. Јејтс, Хер ме тич ка фи ло зо фи ја и ели за бе тан ско до ба, пре вео Ми лош То мин, Сту дент-
ски кул тур ни цен тар, Бео град, 1999, стр. 56.
76 Ју ли ја Кри сте ва, Цр но сун це, пре вео Мла ден Шу ка ло, Све то ви, Но ви Сад, 1994, стр. 14.
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че му је „иза зва ла ви ше ко мен та ра не го би ло ко ји дру ги Ди ре ров оти сак“, а она „ни ти 
по ти че ни ти је по зајм ље на из би ло ког де ла ко је јој прет хо ди“. Ути цај овог за ди вљу-
ју ћег де ла тра јао је ви ше од три ве ка и до се гао је нај ра зли чи ти ја по ља – де ла дру гих 
умет ни ка или де ла пе сни ка, по пут Џеј мса Том со на и ње го вом „Гра ду стра шне но ћи“.77 
Она је, без об зи ра на низ ли ков них де ла с истим или слич ним мо ти ви ма, на зи вом и 
зна че њем дру гих умет ни ка: Хан са Се бал да Бе ха ма, Ја ко ба де Геј на, Ро бер та Бар то на, 
Сал ва то реа Ро са, Ђу зе пеа де Ри бе ре, Фран ци ска Го је, Ан дре а са Ва са ли ју са, Шар ла 
Ма ри о на, Ђор ђа де Ки ри ка, До ме ни ка Фе ти ја, Ја на Кор не ли са Вер ме је на, Же ра ра де 
Сен Жа на, Жор жа де ла Ту ра, Едвар да Мун ка, у ка сни јим вре ме ни ма нај че шће ко ри-
шће на као ре пре зен та тив на илу стра ци ја, ам блем. Сам Ди рер је оста вио не ко ли ко 
гра ву ра с истим на зи вом тог ам би ва лент ног и раз но о блич ног ста ња, ко је је ме ди цин-
ска на у ка углав ном раз у ме ва ла као ма нич но-де пре сив ну пси хо зу, по ре ме ћај, бо лест, 
што је у њој, у крај њем из во ду, ви де ла и Си о ра но ва пе си ми стич на фи ло зо фи ја: „Чак и 
у крај њем слу ча ју, она се на осно ву свог снев ног ка рак те ра мо же из јед на чи ти с не ком 
бо ле шћу и свим ње ним деј стви ма.“78 А Фрој до ва пси хо а на ли за као пси хич ку ин хи би-
ци ју ко ја ства ра бол. У том сме ру се о њој го во ри ло и „као о не спо соб но сти осје ћа ња 
ра до сти“ уз ко ју иде и „ду бо ка тје ско ба, не ка вр ста пси хич ке не у рал ги је пот пу но 
стра не здра вом жи во ту“,79 као и то да је ме лан хо ли ја „са ња лач ко ста ње его и зма (...) 
нај чуд ни ји цвет са мо љу бља“,80 а да је „до бро по зна ју са мо ста ри и зре ли љу ди“.81

Ко ли ко год да се та ква ка рак те ри са ња ме лан хо ли је чи не су ви ше за о штре ним па 
и ис кљу чи вим, за њих су по сто ја ла оправ да ња у до жи вља ју и са зна ва њу са мих умет-
нич ких де ла ко ја су не рет ко при хва та на као сим бо ли зо ва ни из раз ег зи стен ци јал них 
окол но сти, ко ли ко и ин ди ви ду ал но-фи ло зоф ског ста ва умет ни ка. Ме лан хо ли ја је 
не рет ко до во ђе на у ве зу са ста вом жи вот ног пе си ми зма. (Пи шу ћи о из ра зи ма на ше 
„на род не ду ше“ у му зи ци Вла ди мир Двор ни ко вић је ис ти цао да у ње ним „спон та ним 
ема на ци ја ма (...) има де не ки та лог те шке ме лан хо ли је“.)82 Сам Ди рер је та кав до жи вљај 
све та умет нич ки „из ра зио у ви ше гра ву ра: Не ме за (1503), Ви тез, смрт и ђа во (1513) и 
Ме лан хо ли ја (1514); све су то сим бо ли уза луд но сти на у ка и људ ских де ла“.83

Слич но слав ном не мач ком умет ни ку и До ме ни ко Фе ти је у ве ли ком сли кар ском 
се дам на е стом ве ку, на сли ци истог на зи ва, чо ве ка у по зи крај ње за ми шље но сти по-
ста вио пред ло ба њу ко ја, ра зу мљи во, ха мле тов ски сим бо ли зу је људ ску про ла зност. У 
ли ков но-сим бо лич кој сна зи су ге сти је основ них пи та ња чо ве ко вог жи во та, а у од но су 

77 Her man J. Wec hsler, Le gra vu re art ma je ur, Edi ti ons cer cle d’ art, Pa ris, 1969, стр. 88–89. (Пре ве ла Ана 
Ћур чић).
78 Емил Си о ран, „Ме лан хо ли ја“, При руч ник о стра сти, пре вео Пе тру Кр ду, Еди ци ја Бра ни че во, 
Цен тар за кул ту ру, По жа ре вац, 2009, стр. 43.
79 В. Џејмс, исто, стр. 99
80 Емил Си о ран, Кра так пре глед рас па да ња, пре вео Ми ло ван Да ној лић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 
1979, стр. 143.
81 Иси до ра Се ку лић, „Сит ни за пи си“, За пи си о мо ме на ро ду, Са бра на де ла Иси до ре Се ку лић, књи га 
3, Ју го сла ви ја пу блик – Вук Ка ра џић, Бео град, 1985, стр. 93.
82 Вла ди мир Двор ни ко вић, „Пси ха ју го сло вен ске ме лан хо ли је“, те мат „Ме лан хо ли ја“ у ча со пи су 
Гра дац, бр. 160–161, Дом кул ту ре Ча чак и Умет нич ко дру штво Гра дац, Ча чак, 2006–2007, стр. 142.
83 Жер мен Ба зен, По ви јест умјет но сти, пре вео Ми ро слав Брант, На при јед, За греб, 1968, стр. 297.
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на Ди ре ро ву гра ви ру ко ја „пред ста вља уз ди за ње ду ха ко ји је по стао све стан сво је 
не мо ћи да до стиг не по зна ва ње ствар но сти; скром ни ји и хри шћан ски ји Фе ти јев лик 
раз ми шља о смр ти и спа се њу ду ше“.84

Та кав до жи вљај и ту ма че ње де ла умет ни ка ни је те шко раз у ме ти и при хва ти ти ако 
се пред очи по ста ви оно са мо. На Ди ре ро вој гра ви ри до ми ни ра „тмур на, им пре сив на 
фи гу ра, ко ја има атри бу те не бе ског ство ре ња – кри ла и кру ну од цве ћа, окру же на је 
алат ка ма ра зних за на та, кри ла тим put to, усну лим псом, ду гом, зра ком не бе ске све-
тло сти и сле пим ми шем чи ја кри ла но се нат пис: ’Ме лан хо ли ја’.“85 Та ко ђе „ви ди мо ка ко 
је људ ски ге ниј, окру жен свим оним, што је осво јио, скр шен од умо ра, јер уна точ сво-
јим ве ли ким кри ли ма ни је на у чио ни шта што је бит но“. И „Ал брехт Ди рер, као и Фа уст, 
про шао је свим свје то ви ма у по тра зи за илу зи јом, ко ју ни ка да ни је мо гао до хва ти ти“.86 

(„Ства ри ко је су про шле, где су оне?“ – пи тао се без на де жно у про вин ци ској оса ми 
пе сник зем не и оно стра не ту ге Ми ле та Јак шић.) Где је оно че га не ма, а чи је деј ство 
осе ћа мо и уви ђа мо, у свом ис ка зном па ра док су по ста је уга о ни ка мен ме лан хо лич ног 
до жи вља ја све та и ме та фи зич ки ори јен ти са не фи ло зо фи је и умет но сти. 

Оту да не чу ди што „за сва ког ме та фи зи ча ра, као и за сва ког те о ло га, уо ста лом, 
пи та ње свих пи та ња и про блем свих про бле ма је сте та ко зва на има нент на тран сцен-
ден ци ја. Ако по сто ји не што што на ди ла зи овај чу ли ма и ра зу му до сту пан свет, свет 
си ви ла и му ке, у ка квом је од но су то не што пре ма оној ем пи риј ској ствар но сти у ко јој, 
ка ко из гле да, је ди но је смо?“87 Тај укр штен и ви ше стру ко сло жен од нос, с ис ку стве ном 
осно ва но шћу и знат ном књи жев но-умет нич ком сна гом у из ра зу, те ма ти зо ван је и 
пред ста вљан у по е зи ји То ми сла ва Ма рин ко ви ћа. У њој су, по ред не су ста ле ве ре у 
си лу и пу ни ну жи во та („ме лан хо лик је чо век ко ји са пу но ћом по сто ја ња има нај бо ље 
од но се“),88 ме лан хо лич на ин то на ци ја и ме та фи зич ко усме ре ње, као вид жи вот не има-
нен ци је, ин тен зив но при сут ни кроз из ра зе ду бо ко ин ди ви ду а ли зо ва ног, про ду бље ног 
и оду хо вље ног до жи вља ја ствар но сти и по гле да на свет у ко ме, ско ро увек, има еле-
гич ног там ни ла: се те, но стал ги је и нео д ре дљи ве сен ке бо ла. 

Ме ђу Ма рин ко ви ће вим пе сма ма у ко ји ма се на ме лан хо ли чан на чин бу де успо ме не и 
ожи вљу је про шлост из два ја ју се три ко је су те мат ски ве за не за бо ра вак лир ског су бјек та 
у Зе му ну. То су пе сме: „Зе мун, остр во, жа ло сна вр ба“, „По сле сна“ и „Узми или оста ви“.

У пр во на ве де ној пе сми по ет ски су бјект, чи ја је по зи ци ја сљу бље на уз би о граф ску 
по зи ци ју ау то ра, сло бод но се кре ће по оси вре ме на и тач ку гле ди шта по ме ра из са-
да шњо сти у про шлост и на траг. То му омо гу ћа ва да са оп шти до жи вљај оног што је 
би ло и да га из тач ке са вре ме но сти ту ма чи, вред ну је и оце ни. 

Пе сма за по чи ње кон ста та ци јом да су у Зе му ну не кад би ли на гла су ка фа не-ре сто-
ра ни: „Пли тви це и Жу па / И Ве не ци ја“ ко ји су би ли по де сни за кра ћи од мор, са ња ре ње 

84 Жер мен Ба зен, Ба рок и ро ко ко, пре ве ла Ка ћа Са мар џић, Ју го сла ви ја, Бео град, 1975, стр. 43.
85 H. J. Wec hsler, исто, стр. 89. 
86 Ели Фор, По ви јест умјет но сти, Умјет ност Ре не сан се, пре ве ла Ал ка Шки љан, Кул ту ра, За греб, 
1955, стр. 165.
87 Ни ко ла Ми ло ше вић, „По е зи ја и ме та фи зи ка“, Књи жев ност и ме та фи зи ка, Зи да ни ца на пе ску II, 
Фи лип Ви шњић, Бео град, 1996, стр. 230.
88 Ро ма но Гвар ди ни, „О сми слу ме лан хо ли је“, ча со пис Гра дац, исто, стр. 138.
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и ме ди та ци ју: „ако ти је по глед жу део / Да се, као ча мац, оти сне пре ко ре ке, / Или да 
про сто уто не у вр тлог ми сли, / Док се пи во за гре ва ло а ка фа хла ди ла / На истом сун-
цу, ис тој те ра си“. На тим по себ ним ме сти ма и из дво је ним тре ну ци ма, у ста њу при бра-
но сти и на ро чи те емо тив не отво ре но сти лир ског су бјек та за про шли жи вот, ка да до 
из ра жа ја до ла зи „тран сцен ден тал ни ин стинкт“ као „спо соб ност ко јом пе сник уме да 
при ка же по ја ву као по ја ву, укуп ну це ли ну, она ко ка ко је сте це ло куп но, у свом ре а ли-
те ту, без тај ни, истин ски и отво ре но“,89 би ло је мо гу ће да му ра дом се ћа ња „Из да љи-
не збр ка не го ди не ли че / На ра штр ка но ста до у бр ди ма – / У бр зо пле тим по ку ша ји ма 
да се / Циљ – из мак нут и крат ко ви до / Све ден на жуд њу и на го ве штај – / При бли жи, 
до стиг не, за тим од ба ци.“ 

Тај циљ „из мак нут и крат ко ви до / Све ден на жуд њу у на го ве штај“, а ко ји бит но ка-
рак те ри ше по себ ност ат мос фе ре, го ди на и пси хо-емо тив ног ста ња по ет ског су бјек та 
ко ја се у пе сми ево ка тив но ожи во тво ру је, у на ред ној су стро фи, у ко јој је стај на тач ка 
по ста вље на у са вре ме ност, све те го ди не, не кад ра штр ка не као „ста до у бр ди ма“, сада 
„оку пље не на јед ном ме сту“. На њих се гле да „из бли за“ и оне под сти чу при бли жа ва ње 
вре мен ских рав ни и пер спек ти ва у уза ном про сто ру у ко јем по ста је мо гу ће емо тив но, 
ис ку стве но и са знај но сво ђе ње, јер „наш жи вот у зре лом до бу је то ли ко ли шен пр во-
бит них до ба ра“90 да му је пам ће ње ве ли ки осло нац и под стрек, јер, „Нај бо ље се пам-
ти оно што је емо ци о нал но обо је но“.91 У та квој зби је но сти и кон цен тра ци ји успо ме на 
и зна ња лир ски су бјект би ва до ве ден у по себ но емо тив но ста ње у ко јем му се, на 
под ло зи ко ју ну ди при зи ва на про шлост, ја вља ју ам би ва лен тан ути сак и ми шље ње: 
„Стре пим и осе ћам ди вље ње због / Бе смрт но сти тих тре ну та ка.“ (Још јед ном су тре-
ну ци ус хи ће ња по вла шће ни у овој по е зи ји!) Ути сак ожи вља ва ња ми ну лих ча со ва 
ра до сти, успо ме на, то ли ко је јак да их по ет ски су бјект, као из раз по себ но сти у ства-
ра лач ком по ступ ку, у до жи вља ју кон кре ти зу је, чул но осе ћа: „Учи ни ми се да бих са 
не ком успо ме ном / мо гао про ћа ска ти, за и гра ти тан го“ – ка же о то ме он. 

Ка ко се у пе сми већ са мим укр шта њем вре мен ских пла но ва и емо тив них ста ња за-
сно вао од ре ђен до га ђај ни и ин то на тив ни ди на ми зам, он се у за вр шни ци еле гич ним 
то ном ис ти че и у ме лан хо лич но осен че ном и па ра док сал но ис ка за ном уви ду сво ди, 
сми ру је и уса гла ша ва с ак ту ел ним ста њем и по зи ци јом по ет ског су бјек та. Све шћу о жи-
во ту за хва ће ном ре ком вре ме на и ме сти ма и тре ну ци ма ко ји су му по да ри ли огра ни чен 
су срет с ле по том и сми слом. Са да се он, као зна ном и бли ском, обра ћа др ве ту ко је пам-
ти и све до чи, с ме лан хо лич ним са зна њем о не по врат но сти и не по сто ја њу оног што је 
не кад би ло и са мо ћи као не у те шном ис хо ду: „О, вр бо жа ло сна, чи ји раст је за пи сан / 
Ожиљ ци ма уре за ним у ме ку ко ру. / Та мо, на ду нав ском остр ву, још увек / Са мо ћи по ве-
ра ваш сво је жа ло сне ми сли.“ А у па ра док сал ном ко мен та ру ука зу је на оно што мо же да, 
у иде ји, за ми сли и до жи вља ју, пре ва зи ђе услов ност ег зи стен ци је и по раз ност сва ког 
ис хо да: „Не ту гу јеш ти за да ни ма ко ји су про шли, / Већ за оним ко ји ни по сто јао ни је“ /72/.

89 Бе ла Хам ваш, „Po e ti ca me taphysi ca“, Хи пе ри он ски есе ји, пре вео Са ва Ба бић, Ма ти ца срп ска, Но ви 
Сад, 1992, стр. 173.
90 Г. Ба шлар, исто, стр. 31.
91 Све тла на Бојм, Бу дућ ност но стал ги је, пре ве ли Зиа Глух бе го вић и Ср ђан Си мо но вић, Ге о по е ти-
ка, Бео град, 2005, стр. 103.
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На јед ном ме сту и Ан дрић слич но бе ле жи ка ко је до бро оно што је би ло, али да је 
нај бо ље оно што ни кад ни је би ло. С та квим са зна њем, но стал гич ни жал ко ји је ис ка зан 
у пе сми „Ја сам ти ши на“: „Жи вот / ис пу њен / но стал ги јом / за жи во том“ /156/, огла ша-
ва се и у за вр шним де о ни ца ма ове пе сме, мо же да се увер љи во по ве же с уви дом да 
нас по е зи ја „не ис пу ња ва то ли ко но стал ги јом за мла до шћу, што би би ло вул гар но, 
ко ли ко но стал ги јом за из ра зи ма мла до сти“.92 То „ре флек сив но“93 но стал гич но осе ћа-
ње, са зна ње и из ра жа ва ње, ис пу ња ва ове зе мун ске пе сме То ми сла ва Ма рин ко ви ћа.

За хват у про шлост (чо ве ку је „су ђе но да по зна је са мо оно што је већ про шло или 
чи је је гра ни це ба рем ус пео до та ћи, ако већ ни је био у ста њу да их пре ђе“)94 у овим 
је пе сма ма оку ша ни на чин да се из гра ди она зна чењ ска ра ван на ко јој те ма ти зо ва но 
ис ку ство по ста је сред ство за сли ка ње емо тив ним до жи вља јем про же те ат мос фе ре, 
као и за про ди ра ње у сфе ру не по зна тог, у тај не згру ша не у ме ду вре ме на. Пе сма „По сле 
сна“ сли ка по вра так су бјек та у ме сто не ка да шњег бо рав ка. А он, „Не вешт у ра спре ма-
њу про шло сти“, ла ко ми сле но по ми шља ше да ће то, „као бу ђе ње / по сле ви ше ча сов ног 
сна“, би ти мо гу ће учи ни ти без ве ћег за ла га ња и на по ра – уо би ча је но и јед но став но: 
„Вра ти ћу се у град ко ји је био / по ве рен на чу ва ње вре ме ну, / и вре ме ће ми га пре да-
ти нео кр ње ног, / као ску по це ну, пор це лан ску, успо ме ну.“ Град у ко ји је за у мио да се 
вра ти, дâ се за кљу чи ти, је сте Зе мун, ме сто мла да лач ког по ле та и за но са; сте ци ште 
успо ме на. Али у ње му, на зна ним ме сти ма, ско ро да ви ше ни чег не ма што му је јед но-
вре ме но ис пу ња ва ло и од ре ђи ва ло жи вот. И он, пи та ју ћи се о то ме, ско ро да ва пи и 
сет но кон ста ту је: „Му зе обич них, ма лих ра до сти где сте? / Не ма ни вас, али ни по зор-
ни це на ко јој је / ствар ност пре свла чи ла сво је ра зно бој не ко сти ме, / оста вља ју ћи 
ко нач не од го во ре за чи но ве / ко ји ће тек усле ди ти.“

По што је вре ме из бри са ло по зор је не ка да шње ствар но сти, од све га што је чи ни ло 
ње ну ра зно бој ност остао је са мо зна ни бес кућ ник „у искре ној гу бит нич кој по зи“. Но-
ва ли ца са мо на ли ку ју на ста ра ко ја су по то ну ла у не знан, а ку ћа ко ја је не кад за се њи-
ва ла ули цу, „са да ста ри за кло ње на ве ћом сен ком“. (Ско ро све је не ста ло и сма њи ло 
се, са мо се сен ка уве ћа ла!?) По врат ни ка у про шлост ни је „пре по знао“ ни „бив ши стан-
чић“ што је – ле пог ли по ре ђе ња – ли чио „на на пу ште но гне здо се ни це“. Све што је 
не кад ов де био са др жај жи во та и по сед ду ше не тра гом је не ста ло или се скри ло, и 
по ет ски су бјект је, опет, остао сам. Али, ка ко ви ше ни је млад, већ је про шао кроз оне 
на го ве ште не „чи но ве“, што су чи но ви и ми тар ства жи вот не дра ме, и у зна но ме сто 
до спео с те ре том ис ку ства и успо ме на, он је бит но ду шев но и емо тив но про ме њен, 
са дру га чи јим оче ки ва њи ма и на ме ра ма: „Не кад сам био сам у овом гра ду. / Са да се 
чи тав град усе лио у ме не, али / мо ја ду ша је те сна као под ста нар ска со би ца. // Хо дам 
ули ца ма и ти хо се пре пи рем / са про шло шћу, тра же ћи не мо гу ће.“ 

92 Г. Ба шлар, исто, стр. 63.
93 „Ре флек сив на но стал ги ја по чи ва на ал ги ји, на че жњи, гу бит ку и не са вр ше ном про це су при се-
ћа ња.“ Она се „за но си ру ше ви на ма, па ти ном вре ме на и исто ри је, са ња ре ћи о не ком дру гом ме сту 
и не ком дру гом вре ме ну“. С. Бојм: исто, стр. 86–87.
94 Де ни де Ру жмон, „Увод на на по ме на“, Љу бав и За пад, пре вео Ми лан Ком не нић, Слу жбе ни гла сник 
– Кар пос, Бео град, 2011, стр. 7.
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Шта је то што је не до ма шно и „не мо гу ће“ по тра жио на ста за ма мла до сти емо тив но 
тро ну ти су бјект ових пе са ма? По тра жио је оно га „ко је не ка да био ја“; по тра жио је 
се бе бив шег. По тра жио је, на зна ним ме сти ма, оне пе снич ко-ме та фи зич ке „ства ри 
ко је су про шле“. Бу ду ћи да се не мо же два пу та сту пи ти у исту ре ку, се бе не ка да шњег 
ни бив ши свет про на шао ни је. Али је, у за вр шном чи ну пе сме, у ње ној ме лан хо лич но 
ин то ни ра ној по ен ти, су срео са мо сен ке про шло сти, „стран ца у дру штву успо ме на / и 
не по зна те љу де“. Пре ма ло за уте ху, до вољ но за пе сму.

И у пе сми „Узми или оста ви“ пе снич ки су бјект се за пу ћу је на уну тар ње пу то ва ње 
– он пу ту је „кроз се ћа ње“; опет при зи ва ми сти ку вре ме на. То је пу то ва ње пред ста-
вље но као ар хе тип ска по тра га, као лов: „Леб дим и кру жим као ја стреб / у по тра зи за 
пле ном ко ји не по ку ша ва да се са кри је“. (Ар хе тип лов ца је ак ти ви ран и у пе сми „Му ва“.) 

У том се ћа њем и ма штом ожи вље ном пу то ва њу пред уну тар ње очи из ла зе сли ке 
и при зо ри „зе мун ског бр да / Кал ва ри је, и он се бе ви ди у из мак ну тој ди мен зи ји ка ко 
се, као у ти пи зо ва ној сли ци ра не Ра ич ко ви ће ве ли ри ке, опру жен у тра ви сун ча „на 
са мој / гра ни ци по сто ја ња“. По том, у про бле сци ма успо ме на, пре до ча ва сли ку у ко јој 
по ди же слу ша ли цу што ју је „оду ва ло вре ме“ из ко је се чу је са мо шу шта ви „ша пат да-
ле ких зве зда“, бу ду ћи да „На ше ре чи је, као маг не то фон ску тра ку, / из бри сао све мир.“ 

По ста вља ње лир ског су бјек та пред не до глед ну ко смич ку ти ши ну и пра зни ну, пред 
„ша пат да ле ких зве зда“, у раз у ме ва њу ове Ма рин ко ви ће ве дво дел но устро је не пе сме 
асо ци ра ме лан хо лич ну за вр шни цу ро ма на Се о бе Ми ло ша Цр њан ског. У њој се ју нак 
Вук Иса ко вич, у још јед ној ар хе тип ској сли ци, вра ћа из ра та и по ла ко ја шу ћи кроз зна-
не про сто ре, ско ро у маг но ве њу, спа ја оно што гле да с оним што му до ла зи из (под)
све сти и се ћа ња, а што га на го ни на раз ли ста ва ње ми ну лих да на: „Од свег жи во та, 
раз ми шља ју ћи, ви де, у про шло сти, све тле, са мо оне чи сте зве зде и сре бр не, шум ске 
пу та ње у тра ви, над ко ји ма се спу шта ла април ска ма гла.“95 И јед ном и дру гом ју на ку 
ука за ли су се жу ђе ни, уда ље ни и иде а ли зо ва ни про сто ри као ме та фи зич ко уто чи ште. 
И је дан и дру ги су оста ли осу је ће ни. Све њи хо во је по ста ло са др жај успо ме на из ко јих 
ве је не из бе жна ту га – за ко ју је још Кјер ке гор, по во дом грч ке тра ге ди је, на шао да има 
естет ску вред ност.

Сен ке ту ге ко је се ука зу ју уну тар њем по гле ду по ет ског су бјек та у пе сми се то та ли-
зу ју. Оне об у хва та ју и пре кри ва ју све и под сти чу ути сак не из ме њи во сти, ко нач но сти: 
„Сен ке Ту ге са му ју на пра зним / пе ро ни ма же ле знич ких ста ни ца. / За у ста вље ни во зо-
ви за у век / ка сне за по жу те лим во зним ре дом.“ У та квом ле лу ја вом пу то ва њу „кроз 
се ћа ње“ и та квом по рет ку и од но су по ет ски су бјект ка же: „Има ме сву да“, а по том 
та кав бес при зив ни ис каз обра зла же не кон крет но шћу, не ма те ри јал но шћу, суп стан ци-
јал ном ис пра жње но шћу – на чи ном не га тив не ен те ле хи је: „Сме ше ми се ме ста чи је очи 
су оста ле / без сја ја, по здра вља ју гра до ви ко је ни сам / сти гао да упо знам, где још са-
ња ре / мо ји по гле ди с те ра са хо тел ских со ба. // Ула зим у са ле ко је не ма ју зи до ве, / 
ор ма ни до та ва ни це ис пу ње ни књи га ма. / Кли за ви по до ви пуц ке та ју и / опо ми њу 
тре нут ке да бу ду ти ши.“

95 Ми лош Цр њан ски, Се о бе, при ре дио Ду шан Ива нић, За ду жби на Ми ло ша Цр њан ског, Бео град, 
1996, стр. 171.
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Ти ти хи тре ну ци су још је дан ва жан са сто јак те мат ског и зна чењ ског пла на ове пе-
сме и по ет ског све та овог пе сни ка, за ко га је на по чет ку тек ста ре че но да је ти хи пе-
сник. Они су још јед но ње го во по вла шће но ме сто, то пос, и при зи ва ју је дан Ни че ов 
ис каз, као по твр ду и оправ да ње: „Нај ти ше ре чи су оне ко је до но се бу ру. Ми сли ко је 
до ла зе на го лу би јим но га ма – упра вља ју све том.“96 Тим ми сли ма, као из ра зу еле мен-
тар не исти не жи во та, у овој је по е зи ји по кло ње на ве ра. Оне су њи хов вер ба ли зо ва ни 
из раз и ко ре лат.

Дру ги ком по зи ци о ни део пе сме ко ји је уса гла шен с ме лан хо лич ном спо зна јом по-
ет ског су бјек та („У све ту без ме лан хо ли је сла ву је би смо пе кли на ро шти љу“)97 до но си 
пре лом, обрт и зна чењ ски от клон. У ње му по ста је ја сно да је све што је уне се но у 
са др жај прет ход ног опи са ви ђе но у сну, да се у пе сму до во де у ве зу два све та, сан и 
ја ва: „Бу дим се у не кој азур ној но ћи. / Та му осве тља ва бле до ли це / ћу тљи ве же не, / 
док у дру гој со би Отис Ри динг / пе ва и пла че.“

И у ове сли ко ви те сти хо ве упи са но је кон траст но је дин ство до жи вља ја и ви ђе ња: 
бле до ли це „ћу тљи ве“ же не на азур ном пре ли ву за там ње не по за ди не „осве тља ва“ 
та му, у дру гој со би блуз пе вач „пе ва и пла че“. Зна чењ ску кон кре ти за ци ју и об ја шње ње 
ну ди на ред ни сти хов ни ис каз ко ји је и гра фич ки, кур зив ним пи смом одво јен. Они су 
у пе сму уне ти као жи ви глас се ћа ња с ко јим се, та да по ста је ја сно, на осно ви су прот-
ста вља ња са др жај них и зна чењ ских пла но ва во ди сти ша ни ди ја лог. Се ћа ње го во ри 
од ре ђе но и од сеч но и ште дро ну ди свој са др жај: „Узми или оста ви, ну ди се ћа ње, све 
је то тво је! / Хо ћеш ли да чу јеш че му се ра до ва ло тво је ср це? / Или ка ко је до зи ва ло 
оста вље но у та ми?“ 

Та кве по ну де ко је мо гу сва ком да по бу де па жњу, за ин те ре со ва ност и ма шту, по ет-
ски су бјект, за чу до, од би ја не же ле ћи да се зна чај ни је освр ће на оно што је про шло. У 
дво ра на ма ижи вље ног оста вља са мо при сут но плам са во уну тар ње осве тље ње, буд-
ни дух, а он се сав окре ће жи во ту – ко ме је то ли ко пу та ис ка зи вао при вр же ност и 
вер ност. То чи ни од луч но, од сеч но, без ка ја ња и об ја шње ња, и из ри ком ка же: „Не, 
оди ста, не. / 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.“ 

У за вр шној стро фи су бјект одва ја пла но ве зна че ња пе сме, два ње на све та – про шлост 
и са да шњост, уну тар њи и спољ ни свет, фи зич ко и ме та фи зич ко. Он, опра шта ју ћи се, 
у ду а ли стич ком по и ма њу про шло сти оста вља ње но цар ство: „Пу туј са ма про шло сти, / 
пло ви из над вре ме на, из над се ћа ња, ка жем. / Не обра ћај па жњу на ме не, / жи ви, жи ви...“ 
/142/.

Оста вља ју ћи про шлост да „жи ви“ у свом до ме ну, он ће, без об зи ра на то што „уну-
тра шњи свет, ко ји је ап со лут но кра љев ство по е зи је, има свој ство да је не из ра зив“,98 
на сто ја ти да не ке ње не ви до ве ожи во тво ри у сво јим пе сма ма; да не ке од њих до ве де 
до оне об је ди њу ју ће, уни вер за ли зо ва не рав ни зна че ња ко ја оп ста је „из над вре ме на, 

96 Фри дрих Ни че, „Нај ти ши час“, Та ко је го во рио За ра ту стра, пре вео Бра ни мир Жи во ји но вић, Бео-
град ско из да вач ко-гра фич ки за вод, Бео град, 1992, стр. 205.
97 Емил Си о ран, Си ло ги зми гор чи не, пре вео Јо ви ца Аћин, Рад, Бео град, 1998, стр. 41.
98 Адам За га јев ски, „Нео пи са ни ци ни зам по е зи је“, Ма ли Ла рус, пре ве ла Би сер ка Рај чић, Сту бо ви 
кул ту ре, Бео град, 2000, стр. 131.
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из над се ћа ња“. У тој се рав ни, као у овој пе сми, пло до твор но и ви ше знач но је ди не 
ме лан хо лич ни тон ожи вља ва ња се ћа ња и ме та фи зич ки усме ре но зна че ње. И та је 
ра ван или, да се по слу жи мо тер ми ном Ро ма на Ин гар де на ко ји се и сам за ни мао ме-
та фи зич ким ква ли те ти ма у књи жев но сти: слој, је дан од нај ва жни јих у са зна ва њу 
вред но сти ове по е зи је. Ње ном тра ја њу у вре ме ну.

Тра ја ње у вре ме ну, у сло же ном и ди на мич ном од но су по је дин ства с ме на ма, ис ку-
ше њи ма и да ро ви ма ко је оно до но си и пру жа, јед на је од осло них та ча ка и ба зич них 
пер спек ти ва ове по е зи је. У њен су са др жај, с осно ве ко ју пру жа ис ку ство ушли разли-
чи ти са стој ци, ка ко они ко је под ра зу ме ва жи вот на ем пи ри ја, та ко и они ко ји до ла зе 
из лек ти ре, или су од раз нај лич ни јих осе ћа ња, ста ња и ма шта ња. Кроз та кве по ступ ке 
овај пе сник је, по ред по ве ре ња у свет, јед на ко ис ка зи вао и по ве ре ње у реч, у пе сму 
– као на ро чи те ви до ве ствар но сти. 

У оп сег те ма ти зо ва не ствар но сти Ма рин ко ви ће вих пе са ма ни су ула зи ле са мо по-
је ди но сти не по сред но до ступ не чу ли ма, већ и оне кроз ко је се сим бо ли зо ва но ис ка-
зи ва ло и оно што је чуд но, нео бја шњи во и та јан стве но, а што је у ве зи с об ли ци ма 
по сто ја ња. Што је кроз њих про де ну то као цр ве на, жи во твор на нит. 

Од нос са ствар но шћу у Ма рин ко ви ће вој је по е зи ји ду бок и сло жен, због то га што 
он под ра зу ме ва и при сва ја ско ро све ви до ве ис ку ства, са зна ња и по сто ја ња; због тога 
што је ви ше ди мен зи о на лан, јер су у ње му у не по сре дан до дир до ве де ни сим бол ска 
и ем пи риј ска ра ван жи во та. Та кво са мо све сно ства ра лач ко по и ма ње у ве ли кој се 
ме ри по ду да ра с оп шти јом исто риј ско-те о риј ском пред ста вом о од но су по е зи је и 
ствар но сти за ко ји је ре че но да је „сна жан, и то упра во за то што пе снич ко де ло не 
ука зу је са мо на од ре ђе не ре ал но сти већ и на це ло куп ну ствар ност ко ја се од ра жа ва 
у све сти по је дин ца и ко лек ти ва“.99 Ма да је на дру гој стра ни ми шље ња, из дру гог, ис ко-
ше ног угла, та ко зва на ствар ност ви ђе на и као „оби чан ста ри пла кат ко ји се љу шти“.100 

Ис ку ство су бјек та ових пе са ма је ин ди ви ду а ли зо ва но, лич но, јер је „сва ко увек сам 
у свом ис ку ству све та“,101 али је у текст пе сме оно та ко укло пље но да је њен го вор: 
опи си, ми сли и сли ке, по оп штен, про чи шћен и кри ста ли сан до рав ни сим бо ла и уни-
вер зал них зна че ња. Из тог раз ло га је он на о ко јед но ста ван и сва ком ра зу мљив. Да би 
та кав, про чи шћен и кри ста ли сан, го вор по е зи је био мо гућ пе сник је у ње га си сте ма-
тич но уно сио и оне о би ча вао про ве ја не на сла ге ис ку ства, зна ња, се ћа ња и осе ћа ња; 
соп стве ни жи вот и свет за ко ји ће у пе сми „О ти ши на ма“ ре ћи да је „исто вре ме но опор 
/ и не ра зу мљив и леп“ /147/, и соп стве ну из дво је ну по зи ци ју и пер спек ти ву уну тра шњег 
еми гран та102 из ко је он, „ве чи ти по ла зник у шко ли тра ја ња“, у пе сми „По вест гле да ња 

99 Јан Му кар жов ски, Струк ту ра, функ ци ја, знак, вред ност, пре вео Алек сан дар Илић, Но лит, Бео-
град, 1987, стр. 271.
100 Чарлс Си мић, „Му ке с по е зи јом“, Ан ђе ли на жи ци за веш, пре ве ла Ве сна Ро га но вић, Ар хи пе лаг, 
Бео град, 2021, стр. 125.
101 Лаш Фр. Х. Свен сон, Фи ло зо фи ја уса мље но сти, пре вео Ра дош Ко со вић, Ге о по е ти ка, Бео град, 
2017, стр. 23.
102 Сва ки је пе сник, у су шти ни, еми грант (...) Еми грант Цар ства Не бе ског и зе маљ ског ра ја при ро-
де“, Ма ри на Цве та је ва, „Пе сник и вре ме“, Зе маљ ска обе леж ја, пре ве ла Ми ли ца Ни ко лић, Про све та, 
Бео град, 1973, стр. 220. 
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у јед ну тач ку“, сра змер но че сто по сма тра спољ ни свет: „Мо је остр во исти не / по пло-
ча но је ко ра ци ма, / из ме ђу по ли це са књи га ма и про зо ра / на ко јем се сме њу ју го ди шња 
до ба“ /167/. А с об зи ром на са зна ње да „пе сник са соп стве ним бо га тим до жи вља јем 
има мно го ви ше при ла за ка оно ме што је људ ско и мно го ве ћу шан су да га убе дљи во 
об ли ку је, не го ли онај с не знат ним соп стве ним до жи вља јем“,103 по ста је са свим ја сно 
због че га су Ма рин ко ви ће ве пе сме, док чи та о ца упу ћу ју на пе сни ков до слух са суд-
би ном, та ко увер љи ве и при јем чи ве. (Нај ве ћи ефе кат по сти за ва се у по е зи ји ка да 
пе сни ку по ђе за ру ком да чи та о ца из не на ди не чим по зна тим.“)104 Због че га се ла ко 
мо гу по ве за ти са чи та лач ким ег зи стен ци јал ним до жи вља јем и са знај ним хо ри зон том. 
Оне го во ре о основ ним и ва жним ди мен зи ја ма по сто ја ња и ну де ду бин ско са зна ње 
„јед но став не исти не о жи во ту“ /154/. До тих исти на се у овој по е зи ји до ла зи и кроз 
са зна ва ње бо ла, ти ши не, са мо ће, про ла зно сти и љу ба ви, као и кроз „оно не ви дљи во, 
без че га сли ка све та ни је пот пу на“ /160/.

Не ка да су та ис ку ства, сен за ци је и при ви ђе ња у опи су одво је ни и на гла ше ни, а 
по не кад здру же ни у је дин ство до жи вља ја и спо зна је. С вре ме ном се њи хо во при су-
ство ме ња ло и ја вља ње уче ста ло. По ред при хва та ња свих об ли ка и ра до сти тра ја ња, 
ка ко оних ко ји се ја вља ју као из раз хе ли о троп ног син дро ма сред ти хо сти чи стог би-
ва ња („сун це ми ти хо ка зу је ре чи / ко је са мо ја мо гу чу ти“ /129/), у пе сма ма се ја вља ју 
и „мр ви це ту ге и жуд ње“, јер „жи вот је жеђ“ /164/. 

Ода кле до ла зи та жеђ за жи во том, ње го вим до ступ ним из ра зи ма и да ро ви ма, ка-
зу је за вр шни ца пе сме „Не ви дљи ва ме ста“. У њој је лир ски су бјект „по сле ки ше“ за те-
чен ка ко, ста зом се ћа ња, кру жи из ме ђу „ра штр ка них ста ба ла“ у по тра зи за мла дим 
пе чур ка ма „са ше ши ри ћи ма бо је се де фа“. У тој ево ци ра ној, па жљи вој по тра зи за скри-
ве ним ме сти ма, у ча су пот пу не по све ће но сти и сто пље но сти са при ро дом, сва ки 
тре ну так му је го во рио „да су ту, са свим бли зу, / на не ви дљи вом ме сту / ис под ли шћа“. 
Иа ко се та се ћа њем ожи вље на по тра га бо ји ат мос фе ром по ет ске за го нет но сти и не ке 
ме та фи зич ке нео д ре дљи во сти и зо ва, у њој је све вре ме буд на свест о по себ но сти 
при ро ди за јед ни це пе чу ра ка. О то ме ка да се и где оне ја вља ју, ко ли ко тра ју: „Њи хо во 
за јед ни штво / оп сто ја ва ло је још не ко вре ме / за хва љу ју ћи упра во тре ну ци ма / што 
из ми ца ху се у пра зно, // ни штав них из угла смр ти, / али пре суд них за ис та ње ни жи вот.“ 

На овом ме сту у пе сми по ста је вид но да се ак ти ви ра по сту пак пре сли ка ва ња и да 
при зва на сли ка по тра ге за пе чур ка ма пре ра ста у фи гу ра ти ван и сим бо ли зо ван го вор 
о су шти на ма и вред но сти жи во та ко је се ја вља ју у не че му што је на о ко пра зно. Сли ка 
„по гну те си лу е те у пре ки ну тој крет њи“, ко ја је је ди на оста ла „од за мр зну тих сни ма ка 
/ ко је је на чи ни ло вре ме“, све до чи о не чем ва жном што ис пу ња ва жи вот, хра ни ду шу, 
иа ко је то што је пре о ста ло са мо пра зна сли ка се ћа ња (као што је оста ла „за у век пра-
зна“ и кор пи ца пе чу ра ка) из ко је ме та фи зич но плам са ју жи во но сни тре ну ци. Упра во 
се из те има нент не, ви ше знач не пра зни не, као под ло ге, ја вља глас жуд ње за жи во том, 
јер овај пе сник не пре ста но из ра жа ва по ве ре ње у са др жа је жи во та ко ји се об ја вљу ју 

103 Ни ко лај Харт ман, „Зах тев за исти ном у пе снич кој умет но сти“, Есте ти ка, пре вео Ми лан Дам-
ња но вић, Де ре та, Бео град, 2004, стр. 285.
104 И. Ан дрић, исто, стр. 217.
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у ча су као из раз има нен ци је и су шти не: „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“ /137/ и ука зу је на ви та ли стич ки 
оп ти ми зам, као са знај но и по е тич ко на че ло сво је по е зи је. Оно је сте кат кад ме лан хо-
лич но осен че но, али ни ка да ни је по ре че но ни уки ну то. Чак ни у ча со ви ма ка да се ја вља 
бо лест ко ја до но си ис ку ство бо ла и пат ње; у оним основ ним си ту а ци ја ма „на шег по-
сто ја ња ко је на зи ва мо „гра нич ним си ту а ци ја ма“ и ко је, ка да их „по ста је мо све сни“ 
пред ста вља ју „ду бљи из вор фи ло зо фи је“.105 И по е зи је, на рав но, бу ду ћи да „пе сник 
вра ћа по сто ја њу ону ме ру ко ју смо му ми у сво јој са знај ној охо ло сти од у зе ли“.106

У пе сми „Не зна ње“ ко ја је пи са на „по Јо ва ну Хри сти ћу“ („Пе сме се не ја вља ју као 
од го вор на сво је вре ме, (...) већ пре све га као од го вор на дру ге пе сме“)107 ја вља се 
те ма бо ле сти. Слич но дру гим те ма ма Ма рин ко ви ће ве но ви је по е зи је и ова је пре у зе-
та из пе сни ко вог жи во та (оту да у њој лич ни тон, „ја“ пер спек ти ва) и у овој је пе сми 
раз ви је на кроз увод ни ме ди та тив ни и ме лан хо лич ни го вор: „Ни ко ми ни је ре као да 
пат ња бо ли. / Ни сам се пи тао ко ме су на ме ње ни / да ни стреп ње и не спо кој ства.“ У том 
про пи ти вач ком го во ру он је ак ти ви рао соп стве но се ћа ње на по вре де и те ле сну бол 
ко ји оне до но се: „По се ко ти не на те лу пре ви ја не су / на ли цу ме ста, бол је тра јао крат-
ко.“ Та да, док мир но је жи вео, „бо лест“ је би ла „не под но шљи ви те рет за дру ге“, а он је 
иш че ки вао да се „до го ди не што“ за чим је „жу део це лог жи во та“. Ме ђу тим, као у са-
знај ном ре зи меу пе сме Јо ва на Хри сти ћа „У тав ни час“, на ко ју се Ма рин ко ви ће ва пе сма 
под тек стов но осла ња, у ко ме се ме лан хо лич ни су бјект су о ча ва са окон ча но шћу и 
из ве сно шћу: „да се ви ше ни шта од оно га што је же лео не ће до го ди ти, / И да ће по че-
ти да му се до га ђа са мо оно че га се нај ви ше пла шио“,108 и у ис ку стве ном ре зи меу ове 
пе сме: „До го ди ло се оно што / раз ве ја ва сан и бу ди ме сва ке но ћи, / под се ћа ју ћи ме 
да сам жив“ /151/. До го ди ла се бо лест. 

Та ко се ме та фи зич ко са зна ње ко нач но сти при бли жи ло ег зи стен ци јал ном и са знај-
ном хо ри зон ту пе сни ко вом, да по твр ди ре чи сти хо ва с по чет ка: „Све јед ном по ста не 
/ очи глед но и при бли жи се.“ То при бли жа ва ње хо ри зо на та, до ко нач ног ста па ња, 
на ро чит је вид ме та фи зич ког ис ку ства ове по е зи је, чи ји се круг за тва ра упра во у оној 
тач ки са зна ња и зна че ња ко ју на по ми ње ау то по е тич ки текст: „Пи смо Ви сла ви Шим-
бор ској“; тач ки у ко јој су: „Овај и Онај свет по ста ли бли ски“.

Ушав ши у жи вот пе сни ков бол („Пој му бо ла свој стве на је од ре ђе на функ ци ја у на-
шем жи во ту!“)109 од по вре де ко ји се у пе сми „Уши ва ње ра не“ ја вља, по том се са мо 
„по на вља, по на вља, по на вља“. Ду го по сле за до би ја ња два де сет ша во ва на гла ви, у 
дру гом, одво је ном де лу пе сме, у све сти лир ског су бјек та су, на до дир ожиљ ка, кроз 
про се ве се ћа ња ожи вља ва ни при зо ри бо рав ка у при ро ди, на во ди, где је до по вре де 
и до шло. У ско ро иди лич ној во жњи чам цем („У ли ри ци је, чи ни се, са чу ван оста так 

105 Карл Ја сперс, Фи ло зо фи ја ег зи стен ци је, Увод у фи ло зо фи ју, пре ве ли Ми о драг Це кић и Иван 
Ива њи, Про све та, Бео град, 1967, стр. 135.
106 Но ви ца Пет ко вић, „Пе сник стра шне ме ђе“, исто, стр. 83.
107 Ха ролд Блум, Ан ти те тич ка кри ти ка, пре ве ла Ма ја Хер ман-Се ку лић, Сло во љуб ве, Бео град, 
1980, стр. 81.
108 Јо ван Хри стић, „У тав ни час“, У тав ни час, Чи го ја штам па, Бео град, 2003, стр. 26.
109 Лу двиг Вит ген штајн, Ли сти ћи, пре вео Бо жи дар Зец, Фе дон, Бео град, 2007, стр. 143. 
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рај ског по сто ја ња“)110 чи ји је мо тор „брек тао као да пе ву ши / пе сму уро ђе ни ка, пе сму 
без кра ја“, по гле ду су се ну ди ли ча пље ко је га ца ју дуж оба ле „за ба да ју ћи у муљ, / као игле, 
оштре кљу но ве“, док су се та ла си „игра ли бра здом / ко ја је крат ко оста ја ла иза чам ца“. 

Кон траст на сли ка бра зде иза чам ца на иди лич ној под ло зи по вр ши не во де, као 
сим бо лич ка пред ста ва ути ски ва ња жи во та у вре ме, узе та је ов де за основ по ре ђе ња 
и ана ло ги је ко ји окон ча ва ју у ис ку стве ном са зна њу о жи во ту: „Отво ре на ра на на во ди 
/ бр зо за ра ста. // Ре зо ви на про шло сти / спа ја ју се без ијед ног ша ва.“ А то кон ци зно 
сти хо ва но са зна ње, опет, по ста ло је осно ва за још ду бљи и сло же ни ји ми са о ни про дор 
ко ји узи ма у об зир чи тав чо ве ков жи вот ни и суд бин ски хо ри зонт: „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.“ 

Спа ја ње су прот ста вље них ен ти те та, не по ре ци вих свој ста ва чо ве ко вог жи во та, у 
спи су Или – Или чи ји је ау тор чу ве ни дан ски фи ло зоф ме та фи зич ке ори јен та ци је склон 
ме лан хо лич ном до жи вља ју све та, опи са но је као ти пи чан из раз ме та фи зич ког свој ства 
ви ђе ног као „је дин ство без у слов не не ви но сти и без у слов не кри ви це. (...) Исто вет ност 
ап со лут не рад ње и ап со лут не пат ње“.111 Док се на дру гом ме сту у књи зи о ди ја лек тич-
ком од но су се ћа ња и за бо ра ва, о ко ме се у овој пе сми ка зу је, на у ча ва ка ко су они 
„исто вет ни и њи хо во ве штач ки ство ре но је дин ство Ар хи ме до ва је тач ка ко јом свет 
по ди же мо из осо ви не“. А у ве зи с тим, до да је се у за кључ ку да „ве шти на се ћа ња и за-
бо ра вља ња спа са ва нас да па ти мо у сва кој жи вот ној при ли ци и оси гу ра ва нам са вр-
ше ну рав но те жу“. 112 Ис ку стве ни уви ди ове Ма рин ко ви ће ве пе сме о том ди ја лек тич ком 
је дин ству и скла ду ре чи то све до че, а са гла сно сти са фи ло зоф ским по став ка ма ов де 
из не тим го во ре у при лог са зна њу ње не ме та фи зич но сти. 

Из ме ње не жи вот не при ли ке пе сни ко ве ко је је под ста као не у мор ни рад вре ме на, 
у ње го ве су но ви је пе сме до дат но уне ле мо ти ве по ву че но сти и уса мље но сти. И од-
ре ђе ну ин вер зи ју, вид ну у пе сми „Ре ли ги ја за јед ну ноћ“. Слич но ју на ку Ан дри ће вог 
крат ког ро ма на Про кле та авли ја Џем-сул та ну, ко ји је по ми шљао да је свет сред ство 
ње го вог вла да ња, а до жи вео да бу де сред ство у вла дар ско-ди пло мат ским ру ка ма 
све та, и пе снич ки су бјект ове Ма рин ко ви ће ве пе сме ко ји је ра ни је ишао у су срет ви-
та ли стич ком и до га ђај ном оби љу жи во та са да, у по ву че но сти и оса ми, по ста је уну-
тра шњи еми грант у чи јој ду ши со нор ни и сет ни глас блуз-пе ва чи це на ла зи „то пло 
скло ни ште“ /163/ и бу ди ме лан хо лич на осе ћа ња ту ге и жуд ње. 

Уоп ште у при ро ди и ка рак те ру од но са су бјек та ове по е зи је пре ма жи во ту има не-
чег од сто ич ке од луч но сти да се под не се све што је суд бин ска на пла ви на и на лог 
да на, јер је сто ич ка ети ка би ла ви ше „је ван ђе ље тр пље ња не го на де“,113 као и при хва-
та ња ко је че зне за ду шев ним ми ром, за ата рак си јом. А ка ко, по уче њу сто и ка, „не ма 

110 Емил Штај гер, „Лир ски стил: ево ка ци ја“, Уме ће ту ма че ња, пре ве ла Дрин ка Гој ко вић, Про све та, 
Бео град, 1978, стр. 39.
111 С. Кјер ке гор, исто, стр. 143.
112 Исто, стр. 274.
113 Бер транд Ра сел, „Сто и ци зам“, Исто ри ја за пад не фи ло со фи је, пре ве ла Ду шан ка Об ра до вић, Ко-
смос, Бео град, 1962, стр. 267.



85

ме ста ко је чо ве ку пру жа ве ћи мир и спо кој ство не го што је то ње го ва ду ша“,114 то се 
и осе тљи ви и осе ћај ни су бјект ових пе са ма у ње ном окри љу по све ћу је кон тем пла тив-
ном ти хо ва њу и успо ме на ма. Ма да, у стал ним па ра док си ма ње го ве по е зи је и та кон-
тем пла тив на ти ши на ко ја би „има ла мно го / да ка же“, у за вр шној пе сми књи ге ко ју 
раз ма тра мо „По вест гле да ња у јед ну тач ку“, у ко јој се у соб ној по ву че но сти ја вља ју 
ту га, са мо ћа и стреп ња од но ћи, док „жи вот од ле ће са / пред ве чер њим ја том вра на“ 
/167/, као Го спод у је ван ђе љи ма и апо стол ским по сла ни ца ма, или у за вр шни ци пе сме 
„Сло во о сло ву“ Ива на В. Ла ли ћа – ћу ти. И то је још је дан по ка за тељ ме та фи зич ког 
ка рак те ра и ду бо ке ме лан хо лич ноч но сти но ви јих/по зни јих пе са ма То ми сла ва Ма рин-
ко ви ћа. Ме лан хо лич но сти ко ја је, као из раз ин ди ви ду а ли зо ва ног по гле да на свет и 
осе ћа ња жи во та, „оста ви ла ду бо ке тра го ве у књи жев но сти два де се тог ве ка, на ро чи то 
у мо дер ни зму“.115 

Ве ћи на пе сни ка чи је је тек сто ве асо ци ја тив но, алу зив но, сим бо лич но и ди рект но 
Ма рин ко вић при зи вао и укљу чи вао у тек сто ве сво јих пе са ма, де ли ли су с њим ства-
ра лач ку скло ност ка об лич ји ма не по сред ног жи во та, кул ту ро ло шком и фи ло зоф ском 
под тек сту, ме та фи зич кој цр ти и ме лан хо лич ном осе ћа њу. Ме ђу њи ма су Јо ван Хри стић, 
Адам За га јев ски, Јан Ска цел, Хор хе Лу ис Бор хес, Фер нан до Пе соа, Ви сла ва Шим бор-
ска... Њи хо ву по е зи ју и по е ти ку он је ства ра лач ки ак ти ви рао у ши ро ком де ло кру гу 
под сти ца ја, срод но сти и јед на че ња, нај че шће ука зу ју ћи на из вор ник и кон текст. (Из 
јед ног сти ха А. За га јев ског: „Наш жи вот је оби чан“,116 он је из вео на слов сво је књи ге.) 
Али, по сто је и она зна чењ ски и (ау то)по е тич ки ва жна ме ста у ње го вим пе сма ма у ко-
ји ма је у асо ци ја ци ји и па ра фра зи, а без ви дљи ве на зна ке, при сва јао (по у ну тра шњи вао) 
сти хо ве дру гих пе сни ка. У том по гле ду ка рак те ри стич на је пе сма „Ја сам ти ши на“.

У сре ди ни пе сме, у ис ка зу ко ји не сум њи во има (ау то)по е тич ки ка рак тер, по ет ски 
су бјект ве ли: „Ја сам ти ши на и жи вим у дру ги ма.“ А по том обра зла же тај од нос и ис-
ти че им пе ра ти ве: „Мо рао сам да за бо ра вим ко сам, / сво је име, је зик и сво ју пат њу.“ У 
овим сти хо ви ма Ма рин ко вић је, ка ко би Хри стић ре као, у текст пе сме унео и на па мет 
на у че но ис ку ство. Ов де је то ис ку ство чи та лач ко. У под тек сту ових сти хо ва пре по зна-
ју се пер спек ти ва и пе ро ар ген тин ског ма га Бор хе са. Реч је о ње го вој пе сми „Са у че-
сник“ у ко јој од сеч но ка зу је: „Мо рам да ве ли чам сва ки тре ну так вре ме на и да му бу дем 
за хва лан. / Мо ја хра на су све ства ри. (...) Мо ја сре ћа или не сре ћа су бе зна чај ни. / Ја 
сам пе сник.“117 Ови сти хо ви ја сно упу ћу ју на им пер со нал ност и ау то по е тич ност, као 
ну жна свој ства мо дер не по е зи је. Њи хо ва до дат на, функ ци о на ли зо ва на вред ност и 
оправ да ње ле же у чи ње ни ци да су по ду дар ни са Ма рин ко ви ће вим ис ку стве ним и 
по е тич ким прет по став ка ма; са ње го вим ства ра лач ким опре де ље њем. 

 Та кве по ду дар но сти, на на чин ели о тов ског из бо ра тра ди ци је, го во ре о Ма рин ко-
ви ће вој по е тич кој са мо све сти; го во ре да је он из ра зи то мо де ран пе сник за ко га се 

114 Мар ко Ау ре ли је, Са мом се би, пре вео Ал бин Вил хар, Де ре та, Бео град, 2008, стр. 72. 
115 Еспен Ха мер, исто, стр. 24.
116 Адам За га јев ски, „Сва ко днев ни жи вот“, Ан те не, пре ве ла Би сер ка Рај чић, Ар хи пе лаг, Бео град, 
2007, стр. 16.
117 Хор хе Лу ис Бор хес, „Са у че сник“, Ши фра, пре вео Ра ди во је Кон стан ти но вић, На род на књи га, 
Бео град, 1985, стр. 46.
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мо же ре ћи да је, у од ре ђе ној ме ри, и пе сник кул ту ре, а не са мо пе сник при ро де. („Не ким 
обе леж ји ма чо век при па да кул ту ри, док је не ким дру гим пак ве зан за из ван кул тур ни 
свет.“)118 Све пе сни ке на ко је се осла њао он је до вео у јед но вре ме ну ра ван зна чењ ске 
са гла сно сти – сви су му са вре ме ни ци. Он као да је имао на уму ре чи Ма ри не Цве та је-
ве: „Са вре ме ност у умет но сти је де ло ва ње нај бо љих на нај бо ље. (...) Са вре ме ност је 
све у куп ност нај бо љег.“119 На том пу ту и у том дру штву он се ни је на шао слу чај но. Ни-
шта у ње го вој по е зи ји ни је нео све шће но и про из вољ но: ни ак ти ви ра на уче ност, ко ја 
под ра зу ме ва од нос пре ма са знај но-те о риј ским, ан тро по ло шким и ак си о ло шким те-
ма ма, ни ти при вр же ност ме та фи зич ким об зо ри ма срод них прет ход ни ка.

Иа ко је раз го вор о тер ми ну ме та фи зи ка те ма „крај ње кон тра верз на“, а по јам ме лан-
хо ли је ви ше зна чан и те шко од ре див, нео п ход но је да се у за вр шни ци ука же на ње го-
ве основ не но си о це и кон се квен це зна че ња. 

Из раз ме та фи зи ка ов де је, углав ном, ко ри шћен као „збир на име ни ца за сва она 
пи та ња ко ја се ти чу сми сла чо ве ко вог по сто ја ња“, као и за она „зна че ња овог пој ма“ 
ка ква су „над ем пи риј ско и „оно стра но“.120 Има ју ћи на уму чи ње ни цу да је „књи жев ност 
је ди на пра ва по стој би на ме та фи зич ких ква ли те та“ и да је ме та фи зи ка „са мо јед на 
кључ на ра ван“121 у скло пу раз у ме ва ња књи жев них тво ре ви на; ра ван бит на, али укљу-
че на у склоп зна че ња са дру гим гра див ним, струк тур ним сло је ви ма. Оно што је одваја 
и оправ да ва у књи жев ној упо тре би је сте по тре ба да се „ука же на онај вид ме та фи зич ког 
ис ку ства ко ји не мо же да се из ра зи на дру ги на чин: на ње гов су бјек ти ван, је дин ствен, 
дра ма ти чан ка рак тер, као и на ње го ву дво стру кост“.122 

Те осо би не и вред но сти по о дав но су, као зна чењ ска си дри шта, по ста ле из ра зи то 
свој ство по е зи је То ми сла ва Ма рин ко ви ћа; на слов ње го ве књи ге из бо ра ис ти че сен ке 
и тре нут ке. Спрег ну те у по ступ ку ста па ња (опа ли за ци је) са дру гим од ли ка ма, оне 
чи не цен трал ну осу ње не зна чењ ске и сми са о не укуп но сти и вред но сти.

118 Ј. М. Лот ман, „Тр ска ко ја ми сли“, Кул ту ра и екс пло зи ја, пре вео До бри ло Ара ни то вић, На род на 
књи га–Ал фа, Бео град, 2004, стр. 42.
119 М. Цве та је ва, исто, стр. 229.
120 Ни ко ла Ми ло ше вић, „Књи жев ност и ме та фи зи ка. Не ко ли ко за вр шних на по ме на“, Зи да ни ца на 
пе ску, Књи жев ност и ме та фи зи ка, Сло во љуб ве, Бео град, 1978, стр. 181.
121 Исто, стр. 182.
122 Ги љер мо де То ре, Исто ри ја аван гард них књи жев но сти, пре ве ла Ни на Ма ри но вић, Из да вач ка 
књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци –Но ви Сад, 2001, стр. 416.


