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П Р И  К А  З И  К Њ И  Г А

„БЕЗ УМ НИ ПЛА МЕН” СТЕ ВА НА ТОН ТИ ЋА 

Сте ван Тон тић, Без ум ни пла мен − иза бра не и но ве љу бав не пје сме, СПКД 
„Про свје та”, Са ра је во 2015

У то ку про те клог – на дај мо се про те клог – гра ђан ског ра та Сте ван 
Тон тић је имао при ли ке да га на по чет ку осе ти на сво јој ко жи 1992–1993. 
у Са ра је ву: пре све га у стра ви, за ва ра ва њу и са мо за ва ра ва њу гра на ти ра ног 
гра да с ме шо ви тим ста нов ни штвом, у ко ме је би ло чак и са мо гра на ти
ра ња у про па ганд не и по ли тич ке свр хе. Ни је ла ко ре ћи да ли је то би ло 
те же или лак ше од сле де ћих го ди на ег зи ла у Не мач кој (1993–2001) – где 
је имао при ли ке да из да љи не до жи вља ва се би до не дав но бли зак свет. 
Из ве сно је да ни сле де ће го ди не тзв. ми ра (2001–2014) ко је је про вео као 
по врат ник и про фе си о нал ни књи жев ник у свом – да ли још увек „свом”? 
– Са ра је ву ни су би ле ли ше не за ни мљи вих уви да и до жи вља ја. По сле 
то га од не дав на се скра сио – да ли се скра сио? – у Но вом Са ду. Ње го ве 
пе сме из овог пе ри о да на до ве зу ју се и укр шта ју с ње го вим ра ни јим љу
бав ним пе сма ма, па се у зби р ци Без ум ни пла мен (2015) мо гу по сма тра ти 
као пе снич ка це ли на.

У срп ској ста ри јој – па и но ви јој – књи жев ној исто ри ји то мо жда и 
ни је у оп штим цр та ма био са свим из у зе тан жи вот ни пут. Али шта је тај 
пут зна чио и ка ко је ста сао у пе сни ко вом ду хов ном све ту огле да се на 
сва ком ко ра ку у зби р ци пе са ма Без ум ни пла мен. Та ко, ре ци мо, ка да у пе
сми „Ка лен дар” (1993) по ми ње на ше пра зни ке – „Ђур ђев дан, Ви дов дан, 
Илин дан, и Ве ли ку Го спо ји ну”1 – пра зни ке с ве ли ким ре ли ги о зним че
жња ма ко ли ко и исто риј ским асо ци ја ци ја ма – он их се у истом да ху и 
ши ро ко и не по сред но исто риј ски се ћа:

про тр чах кроз мрач не ту не ле сви је тлих мје се ци,
кроз пра зни ке,

као кроз мин ска по ља:

1 Сте ван Тон тић, Без ум ни пла мен − иза бра не и но ве љу бав не пје сме, СПКД 
„Про свје та”, Са ра је во 2015, 28. У да љим на во ди ма из ове зби р ке бро је ви стра
ни ца да ти су у основ ном тек сту у за гра да ма. 
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гра на те, гра на те, гра на те,
снај пер, топ и зо ља. (28)

А за тим до да је да у тим ту не ли ма – за ми сли те – ни је ви део „ру жа”, ни 
„кла сја”, ни „бо ро вих игли ца” у „ко шма ру ка лен да ра”, али да ипак зна 
шта га че ка:

Су тра ће сни јег,
На на шем пра гу,
дра га.

На на шем пра гу,
Ис под ко ра ка – чи јих? (28)

И на кра ју опет цр на слут ња и пи та ње упу ће но „дра гој”:

До ла зи ци ча зи ма,
чу јеш ли шкри пу вој нич ких чи за ма? (28)

С об зи ром на да на шње вре ме кад су, из гле да, ко зна по ко ји пут, 
све ци „вр гли” не ка кве „при ли ке”, „виш’ Ср би је по не бу ве др о ме”, оста је 
нам са мо да се још за пи та мо да ли ова пе сма ипак на го ве шта ва и не ки 
тра чак све тло сти бар уто ли ко што је то пи та ње упу ће но во ље ној осо би 
с ко јом се све де ли. А у ср цу сле де ће пе сме – „Ли це” (1993) – опет жи ви и 
не ко оза ре ње у гра на ти ра ном гра ду, у ко ме пе сник „у раз лу па ном ста ну” 
ста вља вра та на „је ди ни још не раз би је ни про зор”, да не би ста кло су ну ло 
у ли це ње го ве „дје вој чи це” и на гр ди ло:

не бе ску ље по ту,
Ра ди ко је, ми слим, и сун це из ла зи. (29)

 
У овој збир ци пе са ма реч је, да кле, о љу бав ној ли ри ци ве о ма нео

бич ног по ста ња и гла са – ва па ја у име спа со но сне ле по те и љу ба ви у 
окру же њу не са мо тих не го и сва ко ја ких дру гих да на на ше исто ри је. Већ 
у увод ној пе сми – „Ла ри си из мо је со бе” (1970) – то је са свим ја сно на
го ве ште но у тре нут ку кад пе сник слу ти да му „вре ме про шло сти цве та 
у гла ви”, да око ње га „дре ма ју зве ри са ме ци ма по ме ша не” и пи та сво ју 
Ла ри су да ли то она ње га, „не за шти ће на”, „по та па у се бе”, „као у мо ре” (7). 
Зар се јед но од та квих оно зе маљ ских ко ли ко и ово зе маљ ских љу бав них 
чу да не на зи ре и у пе сми „Мо ја же на” (1977): 

Као пла то ни чар
Ја имам же ну ово зе маљ ску. (9)
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Али ко ли ко год у исти мах и ствар но и не ствар но, то је чу до с ко јим се 
мо же чак и на ша ли ти:

Као да ме лу пи ма љем
Кад ка же Во лим те. (9)

Али зар то чу до не по ста је зло слут но кад пе сник у „ар хе тип ском ли цу” 
сво је дра ге „јед ном” при ме ти „снег” (99), на зна ку зим ског до ба.

То пре пли та ње исто риј ског вре ме на с до жи вља јем љу ба ви на зна
че но је и у пе сми под нео бич но про за ич ним на сло вом „... а он да” (1986). 
У пр вом сти ху под сме шљи во се до зи ва јед но ве ли ко по ли тич ко обе ћа
ње, ка рак те ри стич но за но ви ја вре ме на, а у ши рем, пре не се ном сми слу 
мо жда и за мно га дру га:

Ко му ни зам не ће из гле да до ћи пре ко су тра
ка ко је оцу мо ме ре че но би ло. (18)

А у том не дав ном, мо жда и веч ном, не вер ству по ли тич ких обе ћа ња опет 
се кри је и пе сни ков до жи вљај љу ба ви:

ја ти на ги љо ти ни спа вам
А ти ми под ме ћеш ја сту чи ће, 

што је опет, по ко ји пут, „по сао љу ба ви” у муч ном окру же њу (18). Као и 
кад у пе сми „А ти? Шта ра диш ти?” (1986):

тво ји по љуп ци пљу ште по ме ни – 
За кр пе по ра ње ни ку. (17)

Па и кад из не ве за ног пре ђе у ве за ни стах у пе сми „Ја што сво ју дра гу” 
(1993), опет су нам ана лог ни при зо ри и при ми сли на по мо лу:

Ја што сво ју дра гу ву чем са тр го ва кла ња, 
и ја што дра га ну ша љем по пи ће код уби ца; 
ја што узи мам на се не ста ла са зе мље ли ца, 
и ја што про ла зим кроз не пр о ла зна ста ња – 
(...) ко пам ту нел из овог сви је та – 
Онај ће сви јет ме ни да ми ри ше. (34) 

Јер ће опет као не по у зда но све тло на кра ју ту не ла, као лич ни за нос у су
ро вом окру же њу, да се по ја ви ис ку пи тељ ка све га што се зби ва и у сле де
ћим сти хо ви ма: 
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Отуд сви ће она што нас ра ста ви ше,
и док на шу но ву суд бу од го не там
чу јем: око ср ца јој цр но зр но ше та,
па скло пим кап ке, и пре ста нем да ди шем. (34)

Украт ко, као и у обич ном, сва ко днев ном жи во ту, љу бав се и усред 
ко је ка квих до го дов шти на по ма ља као не ки оно стра ни из лаз из ба нал
но сти тра ја ња, као зра ка ко ја оба сја ва све ко ли ку пу сти њу про ла зно сти. 
Мо жда пре све га, па и по сле све га, за то што пе сник, а с њим мо жда и 
чи та лац, мо же да по ве ру је у свом сно ви ђе њу у сво ју оно зе маљ ску зве зду 
во ди љу:

Жи во ти ње ко је ва биш, и на пра гу ми лу јеш,
Ми сле да си бе смрт на,

Као што и је си. (36)

Нај зад, зар и тра ди ци ја све ко ли ке љу бав не по е зи је, с при зву ци ма 
ово зе маљ ске про ла зно сти и оно зе маљ ске че жње, ко ја се од вај ка да из
но ва ра ђа из свог пе пе ла, не од је ку је из у зет но зна чај ним при зву ци ма у 
Без ум ном пла ме ну Тон ти ће вих сти хо ва? На ро чи то у да на шње вре ме, 
ка да иде а ли уза јам не при вр же но сти љу ди нео сет но иш че за ва ју као вред
но сна обе леж ја жи во та у рав но ду шно сти елек трон ске ко му ни ка ци је, 
че сто без из ра за ли ца, без по гле да очи ју, без по кре та ме ђу ре чи ма. 

Све то зар КО ЉЕ ВИЋ

ЈЕД НА ПО ЛЕ МИЧ КА КЊИ ГА

Ле он Ко јен, У тра же њу но вог: ин ди ви ду а ли зам и ли бе рал ни дух у срп ској 
кул ту ри (1894–1914), Чи го ја штам па, Бе о град 2015

Књи га Ле о на Ко је на У тра же њу но вог са сто ји се од че ти ри есе ја: 
,,Ин ди ви ду а ли зам у срп ској кул ту ри по чет ком 20. ве ка”, ,,Ли бе рал ни 
дух Срп ског књи жев ног гла сни ка”, ,,Кри тич ки прин ци пи Бог да на По по
ви ћа”, те ,,Мо дер ност и мо дер ни зам”. Све есе је оку пља под на слов књи
ге ,,Ин ди ви ду а ли зам и ли бе рал ни дух у срп ској кул ту ри (1894–1914)”, 
ко ји на до бар на чин упу ћу је чи та о ца ка ко на вре мен ски оквир ко јим се 
књи га ба ви, та ко и на ис хо ди ште Ко је но вих ана ли за.

Две кључ не те зе ко је Ко јен из но си у сво јој књи зи су: пр во, да је кључ
на од ли ка нај зна чај ни јих књи жев них ства ра ла ца тог пе ри о да њи хов 
умет нич ки ин ди ви ду а ли зам. То је узрок за што у пред рат ној срп ској 




