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Е С Е Ј И

СЛАВКО ГОРДИЋ

У КОЈОЈ ЋЕМО ВЕРИ УМРЕТИ?

О Стевану Tонтићу, првотном и потоњем

У Ан дри ће вој Зе ле ној све сци из ше зде се тих го ди на про шлог 
ве ка, ме ђу оста лим за бе ле шка ма, ис пи си ма из књи га и но ви на и 
ко мен та ри ма уз по не ку ву ков ску у оби чај узе ту из ре ку, на ла зи мо 
под про прат ном озна ком Нар. реч у Бо сни и ову ре че ни цу: „Ни кад 
чо вјек не зна у ко јој ће вје ри умри је ти.”

Бо гу ми ли, Хер цег Стје пан, тур че ња, ка то ли че ња, при сил на 
и вољ на иден ти тет ска пре у мље ња, сме не вла сти и по ме ра ња гра
ни ца, а по себ но збр ка ве ко ва у два де се том сто ле ћу, укљу чу ју ћи и 
по че так те ку ћег, као да у на ве де ној из ре ци ове ра ва ју све ви де ћу 
му дрост свој стве ну са крал ним ис ка зи ма. Кад год да је сро че на, ова 
је сет на ми сао гле да ла и гле да ка ко у ми ну ло та ко и у пред сто је ће. 
От при ли ке она ко као и јед на све жи ја мак си ма – „Све је пред ска
за но у реч ни ку”, ка ко, у пре во ду Ко ље Ми ће ви ћа, ка же Ва ле ри, 
ко ји је и сам имао сво је Све ске, као и Ан дрић, као и Си о ран.

Да се гном ски на ук на род не ре чи из Бо сне о оп штој не из ве
сно сти ис хо да на ших жи вот них пу те ва мо же по ка за ти по де сним 
и у про ми шља њу суд бин ских и, по себ но, пе снич копо е тич ких 
пре о кре та у за вр шним де о ни ца ма по је ди них ства ра лач ких пу та
ња по твр ђу ју не та ко ма ло број ни књи жев ни слу ча је ви. Без ма ло 
су па ра диг ма тич ни за о кре ти Го го ља и на шег Пе ре То до ро ви ћа у 
сме ру по ми ре ња са за да тим ре дом ства ри, али и они су прот ни, 
„от пад нич ки”, ме ђу ко ји ма по себ ну уче ста лост и упа дљи вост по
ка зу ју при ме ри хла ђе ња ре во лу ци о нар не ве ре срп ских пи са ца – у 
раз ли чи тој идеј ној бо ји и ин тен зи те ту, од Ђи ла са, пре ко Ћо си ћа, 
до Ћо пи ћа, Ла ли ћа, Се ли мо ви ћа и Ку ле но ви ћа. По себ на је, ре кло 
би се, при ча о Вас ку По пи, чи ји обр нут ис ход по не ко, по пут Све то
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за ра Бр ки ћа, ту ма чи (и оправ да ва) пре вас ход но по е тич ким раз ло
зи ма, јер, на вод но, По пин Рез ни је мо ти ви сан по ли тич ким кон фор
ми змом већ из вор но кре а тив ном те жњом да се, тра гом Јеј тсо вог 
при ме ра, учи ни за о крет од „све та ма ште” и „на чи на об ли ко ва ња”, 
ко ји су след бе ни ци зло у по тре би ли, ка све ту не по сред не ствар но сти.

Ко ли ко је ова кав увод при ме рен по ре ђе њу пе снич ке за вр шни
це Сте ва на Тон ти ћа (дру го из да ње Сва ко днев ног сма ка све та из 
2017. и пр во из да ње Хри сто ве лу де из исте го ди не) са ње го вим пр вим 
ства ра лач ким раз до бљем (На у ка о ду ши и дру ге ве се ле при че, 1970, 
На ше го ре вук, 1976, Тај на пре пи ска, 1976, Ху лим и по све ћу јем, 1977, 
Цр на је ма ти не дје ља, 1983. и Праг, 1986), о ко јем је ау тор овог члан
ка пи сао пре три де се так го ди на? Уз жи ву свест да сва ко по ре ђе ње 
хра мље, па и оно кад је реч о тво ре ви на ма из истог пе ра, би ће да 
ипак вре мен ска раз да љи на, епо хал ни и ло кал ни пре о кре ти те, по
го то во, ег зи стен ци јал ни и ду хов ни бли ски су срет с „ве ли ком го
спо ђом смр ћу” чи не упо ре ди вим – пр вен стве но по раз ли ка ма – оног 
пре са оним по сле, чак и кад, ма кар на пр ви по глед, исти го во ри о 
истом. То су че ља ва ње, ме ђу тим, иде овај пут уз је дан ри зик, па и 
пре ступ. На и ме, из ме ђу на сло ва у дру гој за гра ди и оних у пр вој сто
ји че тврт сто ле ћа овом при ли ком пре ћу та ног Тон ти ће вог пе снич ког, 
ро ман си јер ског, есе ји стич ког, пре во ди лач ког и ан то ло ги чар ског 
по сла, чи ја при ро да и сми сао за це ло при да ју ов де при ви ле го ва ним 
сег мен ти ма пот пу ни је, па и ве ро до стој ни је зна че ње. Ту ве ли ку 
мр љу у на шем вид ном по љу, мо жда ни чим нео прав да ну, мо же чи
та лац до бре во ље да оправ да са мо на шом „есе ји стич ком” же љом да 
ону исти ну на род не ре чи из Бо сне по ку ша мо учи ни ти ви дљи ви јом 
у уза јам ном огле да њу пр вот ног и за вр шног, да не ка же мо те ста мен
тар ног, пе снич ког огла ша ва ња Сте ва на Тон ти ћа.

Нај пре је Тон ти ћев пе снич ки глас пре по зна ван по за мам ном 
„на сла ђи ва њу по сто ја њем”, по клик та ју „зе мља је мој ар гу мент” 
и под сме шљи вом обра ћа њу „не бе си ма мрач ним и све тлим”. Та кав 
глас и став, иза зо ван ко ли ко и ра до стан, ко ји ху ли на не бе ске а по
све ћу је зе маљ ске вред но сти, прет по ста вља ју ћи ма те ри ју иде ји, 
са да шњост веч но сти, жи вот ли те ра ту ри и еле мен тар не ра до сти 
по сто ја ња ви со ким зах те ви ма ду хов но сти, сво је вре ме но уо чен и 
име но ван као „шарм ма те ри ја ли зма” (А. Пе тров), не ће се, на рав но, 
у том ко ло ри ту и же сти ни ни кад по но ви ти у пе сни штву зре ли јег 
Тон ти ћа. То по го то во ва жи за онај не по врат но иш чи ле ли а не кад 
не из бе жни „дух ме ста” и не спор ну бли скост са из ве сним естрад
ним и нон ша лант нобун тов ним ак цен ти ма Три фу но ви ћа, Но га и 
мо жда Си дра на. Пре те жни јим нам се пак чи нио Тон ти ћев до слух 
с не ким ге о граф ски и ге не ра циј ски уда ље ни јим пе снич ким гла со ви
ма (ко је би смо да нас, и по о дав но, мо гли на зва ти, реч ју Ива на Ла ли ћа, 
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„гла со ви ма мр твих”), по себ но с пе снич ким го во ром и све том, ме
ђу соб но то ли ко раз ли чи тих, Вас ка По пе, Бра ни сла ва Пе тро ви ћа, 
Но ви це Та ди ћа и Ву ји це Ре ши на Ту ци ћа. С ма ло ри зи ка за упро шћа
ва ње и уз буд ну свест да ће ова срод ства доц ни је ма ње или ви ше 
охлад не ти, ре кли би смо да је пр во по ме ну том пе сни ку Тон тић био 
бли зак уку сом за за чуд но, фан та стич ко и ма гиј ско, дру го ме култ ним 
од но сом пре ма енер ги ји и ма те ри ји, тре ћем зо о ло шком мо ти ви ком 
мо дер ног ба сно пи сца, че твр том ду хом ху мор ног аван гар ди зма, игре 
и ан ти по е зи је.

Ре ко смо: ан ти по е зи ја! Би ће да је ипак не гда шњи Тон тић, 
ду хом, тем пе ра мен том и по е ти ком, био бли жи јед ној бе за зле ној 
па те ти ци ума и ср ца ко ју би смо на зва ли све по е зи јом! „Жи во чу до” 
по сто ја ња ње го вог лир ског ју на ка окру же но је чу де си ма по е зи је 
ко ја пре би ва у фи зи кал ном, ве ге та тив ном и ани мал ном, у из вор
ним и при мар ним ви до ви ма по сто ја ња и де ла ња, ни по што (са мо) 
у ре чи ма. „Мај ка пра ви хлеб – ње на по е зи ја пра ви хлеб, / ло жи 
ва тру – она се ку па у ва три, ки ти же ра ви цом! / Мај ка се зе мљом 
уми ва...” Ово су сти хо ви из пе сме „Ars po e ti ca” у збир ци На ше го ре 
вук, књи зи чи је нај бо ље стра ни це сла ве не до ма ши вост и не из ре ци
вост пу но ће по сто ја ња. „Не мо гу да име ну јем ко ња, / не мо гу да 
ка жем пса”, та ко по чи ње пе сма с (ка рак те ри стич ним) на сло вом 
„Кле чим пред мај ком ко ња и пса”. „Не мо гу да опе вам ка мен / та ко 
стра шно као што он по сто ја ње опе ва”, ве ли Тон тић у дру гој стро
фи исте пе сме, да би у ис тој књи зи по себ ну пе сму по све тио упра во 
ка ме ну, без ма ло као оли че њу нај ви шег, или бар нај чи сти јег, об ли ка 
ег зи стен ци је. При зи ва ју ћи и не хо тич но, бе ли ном из ме ђу сти хо ва, 
то ли ке срод не од зи ве мо ти ву и ар хе ти пу ка ме на у по е зи ји и ми то
ло шким реч ни ци ма, наш пе сник као да би ва пр ко сно са мо сво јан: 
за раз ли ку, на при мер, од Фран си са Пон жа или Вас ка По пе, ко ји у 
ка ме ну тра же уну тар њу он тич ку са мо до вољ ност, од но сно „за о бљен” 
иде ал хар мо нич но сти, Тон тић у ње му ви ди по сто ја њека ота кво, 
с не до ми сли вим ри зи ком не за шти ће но сти и ра њи во сти. Отуд и тон 
бли ско сти и са мо пре по зна ва ња са са мот ним „бра том у ти ши ни”.

Пе сник не жне гру бо сти, с по вре ме ном скло но шћу за не ке 
ви до ве аван гар ди стич ке „бру тал не по е зи је”, Тон тић по том у књи зи 
про чи шће ни јег и са же ти јег ис ка за – с на сло вом Ху лим и по све ћу јем, 
ко ји као да ам блем ски са жи ма кључ ни сми сао до брог де ла ње го
вог опу са – пе снич ко по све ћи ва ње еле мен тар них и „ни жих” жи вот
них об ли ка про пра ћа „је ре тич ком” ху лом на Твор ца тво ре ви не. 
Та ко, са ша ло збиљ ном обеш ћу, три де се то го ди шњи пе сник у пе сми 
„Шта по не кад Бог ра ди” пре ко ре ва Ство ри те ља што је не са мо без
раз ло жно опак, те „по не кад га зи дје вој чи це на при је ла зи ма”, већ 
и не вешт, сму шен и по ме тен вла сти тим де лом: „Во ду је пу стио да 
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оте че она ко / ва здух му се бр жебо ље рас пр шио свуд / а Лу ка Тон тић, 
уства ри мој стриц, умро му је луд”. Још увек по да ле ко од пред сто
је ћег, истин ског сма ка све та упам ће ног из де тињ ства, са род ном 
„ку ћом на бре жуљ ку” и дир љи вом уто пиј ском ве ром „не пи сме ног 
на ро да” да „бр зо ће ко му ни зам” и да је, шта ви ше, смрт „про па ла 
ствар”, Тон ти ћев пе снич ки су бјект без трун ке ко ле ба ња ис тра ја ва 
у сво ме спо ру с Не бом и ко лек тив ном ус хи ту обе ћа њи ма исто ри је. 
У све тлу по то њег (не)ре да ства ри, ме ђу тим, Тон ти ћев пре плет гро
те ске, ху мо ра и лир ског га ну ћа у на дах ну том опе ва њу за ви чај ног 
све та и по гле да на свет до би ја и је дан нов, дво стру ко тра ги чан сми
сао: исто ри ја се су ро во под смех ну ла и на ив ној ве ри пле ме на да је 
за ко ра чи ло „у је дан од сли во ва Не ба” и над моћ ном по и гра ва њу 
по е зи је с том ве ром. И пе сник и ње гов свет на шли су се у зло вре
ме ну не слу ће них по ло ма и не по чин ста ва ко је об и сти њу је зло гу ко 
про ро чан ство о не из ве сно сти ве ре или без вер ја у ко ме ће мо умре ти.

Да ли је у по ме ну том ше сток њиж ју би ло и зна ко ва та квог 
пред о се ћа ња бу дућ но сти? Би ло би чуд но да ни је – ако су већ пе сни
ци ви до ви ти ји од оста лих смрт ни ка те, по оној зна ној кри ла ти ци, 
пр ви за па жа ју сен ке ко је бу дућ ност ба ца на са да шњост. Пре по
зна тљив по ка рак те ри стич ном спре гу лир ске ми ло ште и же сто ке 
иро ни је, Тон тић је знан и по мо тив ском амал га ми са њу јав ног и 
при ват ног, по ли ти ке и ин ти ме. Отуд ће мо и знак по ме ну тих, те
скоб них пред о се ћа ња на ћи у ње го вим књи га ма, по го то во у оној 
ше стој, вре мен ски нај бли жој го ди на ма зла. Ту, у Пра гу, у на из глед 
ше рет ским „Ћа ска њи ма с Брех том”, Тон тић про бле ма ти зу је лу ка
чев ску те зу да је и нај го ри со ци ја ли зам бо љи од нај бо љег ка пи та
ли зма. „Тач но”, ве ли наш пе сник, „са мо че му баш то ли ка тач ност 
/ и за што се со ци ја ли зму де ша ва да баш он / бу де нај го ри?” Већ у 
пр вом, сад већ дав ном чи та њу па ло нам је у очи ка ко пе сник фи ним 
пре пли та њем пер си фла же с од сеч ном јед но знач но шћу и у не ко ли
ко дру гих пе са ма ефект но ски да иде о ло шку ко пре ну с ли ца ствар
но сти. Али, ка ко тад та ко и сад, ду бље нас се до и ма ци клус „Зе
маљ ски да ни те ку”, чи је нај леп ше пе сме ви ше ка зу ју под тек стом 
не го ли ин то на циј ском и ге сту ал ном над град њом, ко ја у овој збир ци 
кат кад по при ма обе леж ја нео ба ве зу ју ће естрад не нон ша лан ци је. 
Ево, у це ло сти, пе сме „По не кад”, јед не од нај бо љих из ти ше хе ми
сфе ре Тон ти ће вог опу са, ко ја, што у пр ви мах ни смо мо гли зна ти, 
има у ви шку свог зна че ња и но ту дра ма тич ног пред ска за ња: „По
не кад до ђу при ја те љи, сје ди мо та ко // сви јет хва ле ћи и по сто ја ње 
сла ве ћи. // По не кад у исто ври је ме до пре до нас / плач дје те та из 
су сјед ства / глас о стро гим пре су да ма / те мо ра мо од мах да опо врг
не мо / оно што је ма ло час, без раз ло га, / из ла зи ло на на ша уста. // 
По не кад не го во ри мо ни шта / гле да мо се / и смје ши мо. // По не кад 
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нам око ср ца / ко ро не стра ха бље ште // А по не кад мо ја же на ка же 
/ Хај де мо одав де”.

Хај де мо одав де... У љу том вре ме ну, ко је сад пре ко ра чу је мо, 
Сте ван Тон тић се, ка ко чи та мо у све жој би о би бли о граф ској бе ле шци, 
по сле ви ше го ди шњег ег зи ла у Не мач кој (1993–2001), пре те жно у 
Бер ли ну, вра тио у Са ра је во, где је жи вео као про фе си о нал ни књи
жев ник до ма ја 2014, ка да се на ста нио у Но вом Са ду, на чи јем 
гро бљу су му при ја те љи Ти шма, Ив ков, Де спо тов и Ту цић. „Кроз 
зе мљу са чи стим ли цем” упра во је про шао и Све та Ко ље вић. Та ко 
се, у пе сми из Хри сто ве лу де, ра се ља ва и оси па „срп ска Ати на”, 
у ко јој је пе сник, сво је вре ме но, уз по ме ну ту збир ку На ше го ре вук, 
об ја вио и Иза бра не пје сме (1995), као и, не та ко дав но, пе снич ку 
књи гу Све то и про кле то (2009). Пло дан, пре во ђен, на гра ђи ван у 
зе мљи и ту ђи ни, али и стран ству ју ћи, на раз ли чи те на чи не, и ов де 
и та мо, пе сник нам се сад ја вља књи га ма из Ба ња лу ке и Бе о гра да.

Пр ви ути сци, ко је сваг да ва ља про ве ри ти дру гим чи та њем, 
као да у све му су прот ста вља ју овог по то њег оном ра ном Тон ти ћу. 
Чо век ко ји пе ва по сле ра та, са спа ље ном ку ћом ко ја се још са мо у 
сну ука зу је у оном мит ском све тлу де тињ ства, ко ме су срод ни ци 
и при ја те љи про ме ни ли све том или ве ром, ко ји је ми ло шћу слу ча
ја пре жи вео стра хо ве, сум њи че ња и прет ње смр ћу у гра ду у ко ме 
су пуц њи и ја у ци сва ко днев ни де кор, пе сник обе ле жен и из ме њен 
та квим уде сом не мо же ни о се би, ни о све ту, ни о Ство ри те љу ми
сли ти и пе ва ти као што је ми слио и пе вао. Иза не гда шње ва тре 
ду ха и кр ви оста ли угар ци и угру шци, иза клик та ја опо ра скеп са, 
иза игре зби ља ко ја не зна за ша лу. По е зи ја ви ше ни је у све му, укљу
чу ју ћи, као не кад, пса, ко ња и ка мен, ко ји су опе ва ли по сто ја ње 
ре чи ти је не го ли сам пе сник. По е зи ја ни је ни све ча ност ду ха, ни 
оса мо ста ље на енер ги ја је зи ка. Она је сад све до че ње, рас тре жњу
ју ће се ћа ње, пе сни ко во са мо про пи ти ва ње и стро га за пи та ност (без 
илу зи ја) о чо ве ку, чо ве ко вом све ту и те шко до ку чи вој во љи Твор
ца. По е зи ја се сад уне ко ли ко и са мој се би под сме ва, али не ви ше 
(нео)аван гар ди стич ким са мо ра за ра њем кон вен ци ја већ без ма ло 
школ ским вас по ста вља њем обра за ца стро фе и сли ка. При че му, 
да ка ко, ру же ње све та не мо же без по вре ме ног ру же ња је зи ка ко ји 
га улеп ша ва, па Тон ти ће ва ри ма не рет ко би ва хо ти мич но бур леск на 
или пак ин стру мен та ли зо ва на би ло као пе чат до ка зном по ступ ку 
на кра ју стро фе или пе сме или као епи грам ска по ен та.

Ме ђу ше зде сет пет пе са ма и про зних за пи са има, до ду ше, у 
Сва ко днев ном сма ку све та и све тлих тре ну та ка ве ре у људ ску 
до бро ту, у љу бав же не (ко ја је ваљ да је ди ни ап со лут пе сни ко вог 
уни вер зу ма), као и по ет скопу то пи сних све до чан ста ва о ази лан ти
ма ко ји кат кад има ју сре ћу да се на ђу у то плом окруж ју где „Пр ви 
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се сви јет од Тре ћег не ди је ли”. Као и ра ни је, Тон тић и сад по не кад 
за пе ва о за ви ча ју, али ре ђе у то ну ср дач ног ху мо ра не го ли у зна ку 
за ко ни тих дез и лу зи ја про жи вље них у „па кле ним го ди на ма ра не 
мла до сти” или пак оних ма лих ра них ја да чи ји спо мен уме да „мал
чи це под мла ди” ду шу око ре лу по то њим истин ским тр пље њем. 
Би ће ипак да ће мо ову књи гу по нај пре пам ти ти по сли ка ма оп штег 
зла на шег до ба, ма кар њи хов рам по не кад имао ре лак си ра ју ћу бо ју 
до сет ке, анег до те или фи ло зоф ске ре ми ни сцен ци је на не про ме њи
вост људ ског уде са од Со кра та и Ди о ге на до на ших да на, по себ но 
по твр ђи ва ну прог на нич ким суд би на ма Ови ди ја, Дан теа и Ман дељ
шта ма. Пе сни ци су, по го то во они са Бал ка на, осу ђе ни да пи шу „о 
стра хо та ма / вјеч но жи вог, са мо об на вља ју ћег ра та”, ма да у на шем 
слу ча ју „три су опреч не при че шта се то са на ма зби”. Наш пе сник 
ни је си гу ран ко ји је од два мо гућ на сма ка све та из ве сни ји – онај 
од „пер ма нент ног смак ну ћа, / Ко је је по ста ло про ба вљи во и при
хва тљи во”, или онај од „ко смич ког по тре са / У ко јем ће пра вед на 
пре су да па сти / И на цир кус се спу сти ти за вје са”, ка ко на га ђа и 
сно ви ди пе сма чи ји је на слов и на слов књи ге. Пе сник ко ји се, пре 
ко ју де це ни ју, клик та во на сла ђи вао по сто ја њем, сад, у не раз ре
ши вим не до у ми ца ма, гле да раз ли чи та ли ца зла. Ов да шњег или 
не бе ског? Ми сте ри о зни ге ле ри ро ва ре по ње го вим спи си ма и књи
га ма. На плоч ни ку ло кал ни во ђа и вр ли му по боч ни ци по ни жа ва ју 
и уна ка жа ва ју ло кал ног ста рог му дра ца, по ште дев ши му је зик – 
„Од во ље му да вјеч но ла је и ла је”. Ни мај ка чи јег је си на је дин ца 
усмр тио снај пер на сред ули це не ма од го вор на пи та ње о по ре клу и 
сми слу зла: „Пи та ла сам се и пи та ћу се / Све до гро ба, / За што нам 
Бог оста скри вен / У сво јој твр ђа ви, / И за што ме, као нај цр њу гре
шни цу, / Та ко окрут но про ба?”

На ве де на стро фа је из пе сме „Стри је ла” у књи зи Хри сто ва 
лу да, пе сме ко ју би смо мо ра ли до жи ве ти као по тре сну и дир љи ву 
кад би те есте тич ке ка те го ри је има ле осно ва у ап сурд ном све ту без
раз ло жног зла и не до ку чи вог сми сла. У све ту у ко јем, ка ко ка зу је 
у сво ме са мо го во ру стра дал ник из пе сме „Рат, ре дов но ста ње”, у 
не по сред ном су сед ству „Стри је ле”: „Ни сам мо гао ја сно да утвр дим 
/ Ни ко су ни шта су, / Ни от куд до ли је ћу сви ти удар ци. / Стал но 
су ми је ња ли ма ске и уни фор ме, / Час су би ли фа ши сти, / Час опет 
ху ма ни тар ци.” Хри сто ва лу да је књи га и Тон ти ћу свој стве ног са
го вор ни штва – овај пут, и овим ре дом, са Ка јо ко Ја ма са ки, Ан ге лу
сом Си ле зи ју сом, А. Б. Ши ми ћем, не мач ким пе сни ком Ку нер том, 
Лао Це ом, Вит ме ном, Ди кин со но вом, Чар лсом Си ми ћем, Вас ком 
По пом, Ба ру хом де Спи но зом (ко га је за пао цео ци клус), Скен де ром 
Ку ле но ви ћем, Оси пом Ман дељ шта мом, Езром Па ун дом, Ан дри
ћем, Бран ком Миљ ко ви ћем, Да ни лом Ки шом, Ор фе јем и Еу ри ди ком, 
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Оди се јем и Пе не ло пом, те, на кра ју, Ми ло шем Ви да ко ви ћем. Књи га 
је и по ли лог зна них и ано ним них стра дал ни ка из за тво ра и са сло
бо де, и се ћа ње на жи ве и мр тве срод ни ке, и спо ме ник за жи во та 
по диг нут „на смрт во ље ној” же ни. Иза при вид не ра зно ли ко сти мо
ти ва и име на сто ји, ме ђу тим, стал ност пи та ња „о жи во ту и смр ти” 
(ко је је Па стер нак по ку шао да по ста ви Ста љи ну), о Бо гу и Са та ни, 
смр ти и бе смрт но сти, сми слу и бе сми слу, из о штре них тзв. гра нич
ним си ту а ци ја ма до слов не пат ње у до слов но ствар ном све ту, у 
ко јем је, ре ци мо, не до сту пан лук суз или пу ки ме хур од из мо зга не 
пе не оно Бо дри ја ро во раз гла ше но уче ње ка ко си му ла крум не за
кла ња исти ну не го од су ство исти не и ка ко је илу зи ја и објек тив на 
ствар ност и су бјек тив на свест.

Ко зна! Мо жда све за бе ле же но ва ља до ве сти у сум њу, па мо жда 
и пре цр та ти, по сле пе тог чи та ња „Хри сто ве лу де”, ци клу са по 
ко ме је на сло вље на по след ња Тон ти ће ва књи га. Тих пет на ест пе
са ма су пе сни ко во сво ђе ње ра чу на, или за ве шта ње, ако то не зву
чи па те тич но, или не што ипак од суд ни је од „ма ју шног апо криф ног 
је ван ђе ља”, ка ко је већ на сло вље на пе сма од све га че ти ри сти ха у 
прет ход ној књи зи. Сад Тон ти ћев лир ски ју нак, на тра гу дав на шњих 
бо го у год ни ка ко ји су Хри ста ра ди вр ли ну и ум ма ски ра ли чу да
штвом и то бо жњим не зна ла штвом, ка зу је сво је ви ђе ње све та, Бо га 
и чо ве ка са стај не тач ке од ла ска из зем ног жи во та. За чу дан и оно
стран, с ду чи ћев ским по гле дом на све та оба, овај се пе снич ки го вор 
те шко да па ра фра зи ра ти. Ево мо гућ ног, не ми нов но кри во тво ри
тељ ског са жет ка, стег ну тог у не ко ли ко ре че ни ца. Нај пре је из ре
че на за хвал ност Бо гу и Са та ни за не ви ђе не стра хо те и ди во те бо
рав ка ме ђу уби ца ма и жи вим све ци ма. По том је ша ре ним и буч ним 
ома ма ма чул ног жи во та прет по ста вље на глу во ћа и сле по ћа, иза 
ко јих оста је траг упо ре див са оним ко ји му ње ви то ис пи су је ла стин 
реп. Тре ћа се пе сма, на су прот сва ком бек ству и уз ле ту, осве до чу је 
о твр ди ни зем ног бе де ма, у ко ји је пе снич ки су бјект ура стао и ста
сом и гла сом. У че твр тој је ис ка за на си ли на жуд ње за про ник ну
ћем у су шти ну жи во та, чак и по це ну по гу бље ња. Пе та от кри ва 
не раз ре ши во двој ство у клат ну бла го сло ва и про клет ства ви ших 
си ла. По том се над ве ли ким тај на ма Уни вер зу ма уз ви су ју и по тан
ко ре ђа ју ма ла а див на чу да ге о ме триј ских сли ка и те ла. У сед мој 
пе сми, на сло вље ној као и ци клус, као и књи га, Хри сто ва лу да не 
бе жи од бо ла, зна ју ћи да и она Хри ста бо ли. За тим је, у ри мо ва ним 
је да на е сте рач ким дис ти си ма, опе ва на бо го че жњи ва жеђ, што ја ча 
то не у то љи ви ја, и бо го по ри ца ње, што сме ли је то бли же ве ли ча њу. 
На ред на пе сма па ра бо лич но по ка зу је ка ко пред твр дим бож јим 
гра дом у ср цу па да сва ка оп са да и сва ка си ла. У де се тој пе сми, опет 
ло ги ком па ра док са, ср це бе гун ца, у оп штем беш ча шћу, на ла зи 
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ма ње сло бо де на сло бо ди не го у за тво ру. У је да на е стој, упр кос 
до лич ни јим и ви шим на ка на ма мај ке, оца и Твор ца, пе снич ки су
бјект се пре по зна је као хи тац у пра зно. По том сле ди мол ба за 
па у ка да тре би зун за ре од ре чи у мре жи пе сни ко вог ру ко пи са. А 
у три за вр шне пе сме сим бо лич ка вер ти ка ла ис по вед ног ја се же 
из над ау то по е тич ке те ме: у јед ној га по од ла ску са све та то ли ких 
при ја те ља смрт ви ше не бо ли ни ти до ње др жи, у дру гој у сно ви ма 
стра хот но буч ног Не ча сти вог са вла да ва не чуј ни, ја ки Бог, док га 
у тре ћој, за кључ ној и сто га при ви ле го ва ној, из не на ђу је за по вед ни 
на гон гла ди за зе маљ ским пло до ви ма – док сах не бра зда ста зе 
што во ди у не бе са.

Ова квим ого ља ва њем мо тив ске око сни це јед ног за вет ног 
пе снич ког вен ца – с то ли ким огре ше њи ма о суп тил ност ње го ве 
по ет ске се ман ти ке и, по себ но, ам би јен тал ну бо ју у њу упле те них 
из ри чи тих и алу зив них зна ко ва ствар но сти – на сто ји мо да ма кар 
овла шно оцр та мо њи ха ње клат на у Тон ти ће вом ви ђе њу све та и 
ње го вих зе маљ ских и не бе ских, бо жан ских и са тан ских, исто риј
ских и веч них, над и сто риј ских, не мер љи вих си ла што ви тла ју 
чо ве ко вим би ћем и уде сом, у овим пе сма ма ма хом об зна ње ном 
су ро вом ди ја лек ти ком па ра док са и ап сур да.

Ко ли ка ли је са мо раз да љи на из ме ђу овог и оног не гда шњег, 
клик та вог, пу стог и у свим прав ци ма раз и гра ног Сте ва на Тон ти ћа! 
И ни је ли ње го во де ло ре пре зен та ти ван оти сак на ших зло срећ но 
спе ци фич них уз ле та и су но вра та у епо си ко ја се ру га сва кој на ди 
и сва кој ве ри! 

Фебруар ’18.




