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СТЕ ВАН ТОН ТИЋ

ПО Е ЗИ ЈА И ИЗА ЗО ВИ БУ ДУЋ НО СТИ

Да на шњи пје сник пре у зео би уло гу вра чапо га ђа ча уко ли ко 
би уо бра зио да по сје ду је не ке ви ди лач ке спо соб но сти у по гле ду 
бу дућ но сти по е зи је. О то ме не мо же мо го во ри ти са оном, ма кар и 
дрх та вом, по у зда но шћу и увјер љи во шћу ко ја пра ти ис ка зе о са вре
ме ној пје снич кој умјет но сти. (Да и не по ми ње мо по е зи ју ми ну лих 
епо ха и сто ље ћа, о ко јој су су до ви, што иде мо да ље у про шлост, 
све ста бил ни ји.) Оста је нам за и ста да са мо за ми шља мо из глед по
е зи је у бу ду ћим вре ме ни ма, све јед но што од пу стог за ми шља ња 
не ће би ти не ке вај де. 

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

Сте ван Тон тић: До ба по сто ја ња, раз во ја и ши ре ња ин тер не та 
пред ста вља тек дје лић исто риј ског вре ме на у од но су на хи ља де 
го ди на по свје до че ног жи во та по е зи је. Али је у то ме дје ли ћу вре
ме на до шло до пра ве екс пло зи је тех но ло шких мо гућ но сти пи са ња 
и ма ни пу ла тив ног по сре до ва ња пи са ног као и сли ков ног ма те ри
ја ла. Са се лид бом ри је чи и сли ке у вир ту ел не про сто ре на ста ли су 
и не ки но ви књи жев ни об ли ци, а про ми је нио се – по гла ви то код 
мла ђих, или да нас већ сре до вјеч них ау то ра – и на чин гле да ња на 
пје снич ку умјет ност и ње но при су ство у сви је ту. Та по е зи ја че сто 
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ли чи на лак ше, ма ње оба ве зу ју ће, не ри јет ко ис по ви јед но пје ва ње 
ко је не зах ти је ва ни ка кво ду бље жи вот но и умјет нич ко ис ку ство, 
као ни ви ши сте пен пи сме но сти. Отво ри ла је сво ја вра та и мно гим 
бр бљив ци ма чи ји се вер ба ли зо ва ни до жи вља ји ну де хи ља да ма 
„при ја те ља” и „фа но ва”. Но ако и ми је ња сво је ру хо у скла ду са 
„ду хом вре ме на”, по е зи ја је два да ми је ња сво ју су шти ну. Ина че 
би нам Гил га меш, Хо мер и Да ви до ви Псал ми би ли не ра зу мљи ви. 
А ми их при ма мо и ра зу ми је ва мо оном сво јом ан тро по ло шком 
при ро дом ко ја је про го во ри ла и у њи ма, и ко ја се не ми је ња бр зи
ном ци ви ли за циј ских и тех но ло шких про мје на. Да ни је та ко, не 
би би ло ни кон ти ну и те та ни бит не тра ди ци је по е зи је, као што би 
се и по јам чо вје ка и све ко ли ке умјет но сти из гу био у исто риј ској 
„ка ко фо ни ји” од стал них „ра ди кал них” про мје на и пре тум ба ци ја 
пој мов них и вред но сних си сте ма. 

По е зи ја, на рав но, жи ви и од нео п ход них ино ва ци ја и про мје на 
у од но су на за те че на ду хов на и по е тич ка опре дје ље ња, је зик и сти
ло ве пје снич ке умјет но сти ко ји ви ше ни су обе ћа ва ју ћи (дје лу ју 
као „по тро ше ни”). Сва ки пје сник од фор ма та уно си у по е зи ју (или 
по ку ша ва да уне се) не што но во, не што сво је, по че му га пре по зна
је мо и пам ти мо. Са мо што по е зи ја – про ла зе ћи кроз све ми је не – 
чу ва сво ју не у ни шти ву, без вре ме ну су шти ну, као сим бол не у ни
шти во сти људ ског ду ха. 

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

Са вре ме на по е зи ја не са вла ђу је ни ти мо же да са вла да сву по
тен ци јал ну гра ђу ко ју јој ну ди на ше хуч но и буч но до ба. До ба 
сва ко днев ног спек та кла раз о бру че ног на си ља и зла. Ни Дан те ни 
Ње гош ни су са вла ђи ва ли сву гра ђу свог вре ме на, већ са мо ону 
ко ју су би ра ли у скла ду са сво јим тво рач ким на у ми ма и из ра жај ним 
сред стви ма. (А ипак се чи ни као да су ре кли – све, и о све му.) Уко
ли ко је пје сник био зна ча јан, он да је зна чај на и гра ђа ко јом се ба вио, 
ко ју је умјет нич ки (пре)об ли ко вао. Мо жда се та иста „гра ђа”, при је 
не го што му је по слу жи ла за ње го во дје ло, чи ни ла бе зна чај ном или 
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не у по тре бљи вом. Пје сник да је ва жност гра ђи ко ју ко ри сти. А да ли 
ће се он ба ви ти ак ту ел ним иза зо ви ма (као што су „про из во ди кул
тур не ин ду стри је”, „пост ху ма ни зам и пост де мо кра ти ја” итд.) или 
оним „што тра је”, ствар је лич ног из бо ра. Ва ља тек при ми је ти ти 
да оно „што тра је” не би смје ло да бу де не што већ мр тво у сво јој 
„трај но сти”, дог ма из ко је је ис хла пио сва ки дах жи во та. Исто 
та ко је не у пут но тр ча ти за днев ним те ма ма и на ме тљи вим ак ту ел
но сти ма. Ва жно је да пје сни ков из бор гра ђе дје лу је ау тен тич но, а 
ње на „об ра да” умјет нич ки увјер љи во. А ка да ту до ђе до пот пу не 
„ми ло сти уоб ли че ња”, он да се ка же ка ко је те ма иза бра ла пје сни ка, 
а не он њу.

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

Ако се већ упо тре бља ва озна ка „постпо смо дер ни пе сни ци”, 
ко ја дје лу је ко мич но, он да је у њој већ са др жан од го вор: тим пје
сни ци ма ни су од ко ри сти не са мо ва ле ри јев ска и ели о тов ска „ли
ни ја” у по е зи ји (ко је на гла ша ва ју са мо сви јест и тра ди ци ју) не го 
ни по е ти ке не по сред них прет ход ни ка – пост мо дер них пје сни ка. 
Као што – да се ма ло по и гра мо – ни „постпостпо смо дер ним пје
сни ци ма” не ће за два де сеттри де сет го ди на ко ри сти ти ис ку ства 
„постпост мо дер них пје сни ка”.

 Пје сник ко ји др жи до се бе (уз гред: не вје ру јем да би сам се бе 
озна ча вао као „постпост мо дер ног пе сни ка”) не сли је ди ни јед ног 
ве ли ког прет ход ни ка као вјер ник или епи гон, чак ни ако га во ли 
и ци је ни као учи те ља, већ про би ја вла сти ти пут кроз „пу сти њу и 
пра шу му” из ра жај них мо гућ но сти. Има мно го на чи на да пје сник 
из у зет ног да ра и ду хов них спо соб но сти на ђе тај свој је ди ни пут 
и поп не се на „зе ле ну гра ну” пје снич ке умјет но сти. А још је ви ше 
мо гућ но сти да пад не, па и да са свим про пад не.

Је дан од лајт мо ти ва раз ми шља ња о по е зи ји је сте сма њи ва ње 
бро ја чи та ла ца, или бар чи та ла ца штам па них збир ки по е зи је. 
Шта је раз лог овом трен ду и да ли он и на ко ји на чин по врат но 
де лу је на ства ра ње по е зи је?



148

Ни сам баш си гу ран (не ма по у зда них по ка за те ља) да се број 
чи та ла ца по е зи је, чак ни оне у штам па ним збир ка ма, сма њу је, иа ко 
и сам имам та кав ути сак. А ако се сма њу је, то је ваљ да због сил ног 
умно жа ва ња дру гих, „кон ку рент ских” кул тур них иза зо ва ко ји 
мо жда има ју не ке ве зе са са мом по е зи јом или не ким „по е тич ним” 
фе но ме ни ма са вре ме ног жи во та. То он да си гур но ути че на по е зи ју 
бар оних пје сни ка ко ји на сва ки на чин тра же кон такт са чи та о цем, 
по вла ђу ју ћи ње го вом уку су. 

Тре ба ре ћи и то да смо да нас за тр па ни и штам па ним, а по го
то во ин тер нет ским пре зен та ци ја ма по е зи је, та ко да озбиљ ни ји чи
та о ци ште де сво је ври је ме за ужи ва ње у лек ти ри до брих сти хо ва 
умје сто гња ва же с ко је ка квим игра ри ја ма и не да ро ви тим пи са ни ја ма.

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

И нај ве ћи скеп тик или пе си ми ста ме ђу пје сни ци ма по тај но се 
на да да би бар не ке ње го ве ри је чи (оне нај и стин ски је и нај љеп ше) 
мо гле оста ти „за вјеч ни спо мен”. Иа ко че сто има осје ћај да је оно 
што пи ше бли ско пи са њу гран чи цом по пи је ску или ку ком по ле ду, 
он сва ка ко те жи да сво је ри је чи упи су је у ма те ри јал ко ји је по сто
ја ни ји од пи је ска и во де. Ипак, био би сам се би сми је шан ако би 
па те тич но го во рио о уре зи ва њу ри је чи у ка мен. До вољ но би би ло 
ако се оне сво јим сми слом и ље по том „уре жу” у пам ће ње са вре ме
ни ка и пре не су љу ди ма бу ду ћих на ра шта ја.

 Вас ко По па и Сте ван Ра ич ко вић би ли су по сљед њи срп ски 
пје сни ци ко ји су пи са ли као да уре зу ју ри је чи у ка мен. По то њим 
пје сни ци ма дли је та су се ис ту пи ла, ру ке су по че ле да им се тре су, 
а сам ка мен оси па и рас та че.
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СТЕ ВАН ТОН ТИЋ

КА ДА БИ БИО У СТА ЊУ

Ка да би, чо вје че, био у ста њу
Да бар по не кад, ре ци мо док при маш
Че стит ке за пу но љет ство
Или по оба вље ном вјен ча њу,
Мо жда и по од бра ни док то ра та,
Да тад бар про ник неш, му ње ви то, ду бо ко,
У су шти ну жи во та, 
 про ник неш као у ча су
Док те во де на гу би ли ште,
Или ти већ сте жу ом чу око вра та,
А ти сав си јаш, пре о бра ћен –

Он да би се, ми слим, ис пла ти ло
Жи вје ти на зе мљи,
Све да си за гла ву скра ћен.

А ова ко,
Та љи га ју ћи из да на у дан,
Већ си огре зао у оту пје ло сти.
Че каш да умреш у сво ме кре ве ту,
Ку ка вељ ком се и же на сми је.
Ли шен и нај ма њег
Зна ка ин те ли ген ци је. 




