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СТЕВАНТОНТИЋ
(1946–2022)

СЛАВ КО ГОР ДИЋ

УЗПОСЛЕДЊИПОЗДРАВ
СТЕВАНУТОНТИЋУ

Мар ги на ли је

Ро берт Му зил пи ше (1927) ка ко је „у јав ном ра чу но вод ству 
пот це њен гу би так Рил кеа”, „нај ве ћег не мач ког пе сни ка од сред њег 
ве ка на о ва мо”, и ка ко је тај гу би так „је два имао те жи ну пре ми је
ре не ког фил ма”. Слич но би се, дав но смо за па зи ли, мо гло ре ћи о 
на шој јав ној ти ши ни с ко јом је про пра ћен од ла зак По пе, Ра ич ко
ви ћа, Па вло ви ћа, Јо ва на Хри сти ћа и Ива на Ла ли ћа. Пе сни ци по 
ко ји ма се ра чу на ло књи жев но вре ме, па и оно оп ште, ду хов но и 
дру штве но, от пра ће ни су у веч ност на на чин ко ји би Му зил на звао 
„ча сним јав ним по гре бом дру ге кла се”. Шта ви ше, мо гло би се 
ре ћи, с ма ло па ко сти, да је те жи на ра стан ка са на шим ве ли ка ни
ма ма ња, по сво ме од је ку, не са мо од „пре ми је ре не ког фил ма” 
не го и од по смрт них по ча сти ука за них де се ти на ма про та го ни ста 
на ше суп кул ту ре. Оста је нам уте ха, ако на да ни је за блу да, да ће 
вре ме бу ду ће – ако бу де нас и овог је зи ка – уме ти да у сво ме пам
ће њу раз лу чу је кул ту ру од ра зо но де. 

Ау то ру ових за бе ле жа ка, и не са мо ње му, про шао је рад ни 
век у не по сред ном (и спи са тељ ском) дру го ва њу с ве ли ким бро јем 
зна чај них ства ра ла ца, укљу чу ју ћи по нај пре оне по ме ну те у дру гој 
ре че ни ци овог за пи са, ко је, као по пра ви лу, на ше вре ме пре пу шта 
јав ном за бо ра ву или по лу за бо ра ву – на гра ђу ју ћи оне ми нор ни је 
и про бле ма тич ни је, не рет ко с бе ле гом и ви си ном пу ке дру штве не 
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лут ке, спо ме ни ци ма, спо мендо мо ви ма, на зи ви ма ули ца, ма ни фе
ста ци ја и јав них при зна ња. Не ка нам, сто га, бу де до пу ште но под
се ћа ње на ду жи низ име на ко ја би мо ра ла – и из ван гра ни ца на ше 
еснаф ске ор би те и ин ти ме – ви ше зна чи ти и зра чи ти не го што то 
би ва, да па ра фра зи рам Вељ ка Пе тро ви ћа, у ни ским ход ни ци ма 
на шег оп штег жи во та. 

По ме ну ће мо, нај пре, без стрикт ни је хи је рар хи је ран га и хро
но ло ги је од ла ска, не ко ли ко име на из до ме на књи жев не ми сли, 
есе ји сти ке и кри ти ке. Ево не ких од оних, ни кад до стој но ожа ље
них, с ко ји ма смо ста са ва ли, од њих учи ли и о њи ма пи са ли: Свето
зар Бр кић, Све то зар Пе тро вић, Јо ван Де ре тић, Ми ро слав Еге рић, 
Бран ко По по вић, Алек сан дар Пе тров, Но ви ца Пет ко вић, Че до мир 
Мир ко вић, Ми лан Ра ду ло вић, Вла де та Је ро тић, Све тла на Вел мар 
Јан ко вић и Алек сан дар Јо ва но вић. 

Ево и три де се так дра гих нам пе сни ка и при по ве да ча, ма хом 
ра но пре ми ну лих, и за жи во та и по од ла ску пре пу ште них у тзв. 
ши рој јав но сти по сло вич ном срп ском не ха ју и за бо ра ву, не у ма
ње ном ни на шим бе ле шка ма, уз гред ни јим или це ло ви ти јим, пи
са ним јед ном или у ви ше на вра та: Ми лан Ми ли шић, Алек сан дар 
Се ку лић, Иван Рас те го рац, Но ви ца Та дић, Дра го мир Брај ко вић, 
Ду шан Ву кај ло вић, Во ји слав Де спо тов, Бо шко Ив ков, Ми ро слав 
Јо сић Ви шњић, Па вле По по вић, Гој ко Ја њу ше вић, Па љо Бо хуш, 
Ра ша Ли ва да, Ср ба Ми тро вић, Алек сан дар Ри сто вић, Си мон Си
мо но вић, Сло бо дан Ра ки тић, Дра ган Ко лун џи ја, Бо ри слав Ра до
вић, Пе тар Па јић, Мо мир Вој во дић, Ђо ко Стоји чић, Мир ја на Сте
фа но вић, Алек сан дар Бје ло гр лић, Не бој ша Де ве так, Да ра Се ку лић, 
Ра до слав Бра тић, Ми лан Не на дић, Ра до ван Бе ли Мар ко вић и Сте
ван Тон тић. 

*

Сте ван Тон тић, чи ја је смрт нај бли жа да ту му овог шкр тог 
скуп ног не кро ло га, био је ју нак на ших кри тич ких про ми шља ња 
ње го вог Пра га (1986), Ли ри ке (1995), Сва ко днев ног сма ка сви је та 
(2013) и Хри сто ве лу де (2017). Кло не ћи се ау то ци та та и па ра фра зи
ра ња вла сти тих уви да – у чи јем вид ном по љу бе ху и сад не по
мену те пе сни ко ве збир ке – као и оних на ла за о срод стви ма и до
ти ца ји ма ко је је он ус по ста вљао с по е тич ки или на ра штај но му 
бли ском пе снич ком са бра ћом ка ко у по све та ма сво јих пе са ма тако 
и у њи хо вом ста ву и го во ру, над не ће мо се са мо над Оп са ду мо га 
Ја (Ар хи пе лаг, Бе о град, 2021). Са мо то ли ко и та ко, јер би се ова 
књи га мо гла чи та ти и као „за вјет ни глас”, или за ве шта ње, не хо
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тич но или хо ти мич но у све тлу (или та ми) чи ње ни це да се утр ки
ва ла са смр ћу, као и она Ду чи ће ва, по след ња, из 1943. го ди не.

На рав но, и кад се чи та као ко на чан и отуд ау то но ман чин, 
Оп са да мо га Ја не ки да сво је ве зе с пе снич копо е тич ком око сни
цом ау то ро вог ми ну лог ра да и то не са мо, или пр вен стве но, сто га 
што су пет од ових укуп но пе де сет пе са ма ра ни је об ја вље не а 
„ов дје бла го ко ри го ва не”, ка ко сто ји у пе сни ко вој на по ме ни. По ку
ша ће мо, ипак, с чи та њем без при се ћа ња на ра ни ја чи та ња ра ни јих 
књи га из истог пе ра.

*

Већ и овла шно чи та ње по ка зу је ка ко су глав не те ме по след
ње Тон ти ће ве књи ге тзв. по след ња пи та ња, или, ка ко би ре као Ми
хиз, крај ња пи та ња. Кључ не су ње не ре чи смрт, ја, Бог, де мо ни, 
мај ка, ср це и љу бав, или тач ни је „љу бав на глад”, ка ко гла си на слов 
че твр тог, по след њег ци клу са. Ка ко кри ти ча ри не мо гу без „ра зор
них ана ло ги ја”, за ко је их с раз ло гом оп ту жу је Ду чић, и ми ће мо 
узе ти уде ла у том еснаф ском гре ху, па од мах ус твр ди ти ка ко Оп са
да мо га Ја при зи ва у се ћа ње за кључ ну тврд њу Љу бо ми ра Си мо
ви ћа о пе сма ма Мом чи ла На ста си је ви ћа – ко је 

ни су са мо ли те ра ту ра. За то ње го ву пе снич ку књи гу не ви дим на 
по ли ци или на пи са ћем сто лу исто ри ча ра, те о ре ти ча ра, или не ког 
дру гог про фе си о нал ног љу би те ља књи жев но сти, не го у ко фе ру 
прог на ни ка, крај ја сту ка те шког бо ле сни ка, или на сто лу крај ро
би ја шке пор ци је где и је сте пра во ме сто за књи гу пе са ма. 

Да се са мо у сун це и смрт не мо же гле да ти не тре ми це, ка ко 
ми сли Ла Рош фу ко, и ни је баш исти ни та тврд ња кад је реч о пе
сни ци ма. Смрт, као крај ње пи та ње и кључ ну реч, чи та мо већ, као 
из ри чи ту на ја ву, у на сло ву пр вог ци клу са („Смрт и вас кр се ње”), 
а по том и у че ти ри од укуп но че тр на ест ње го вих на сло ва. Ис под 
пр вог од њих („Смрт и Ја”) сто ји мо то: „Смрт ни је из ван ме не. Она 
је у ме ни / од нај пр вог по чет ка са мном ра сте у сва ком ча су.” На 
тра гу ових Ши ми ће вих сти хо ва, уз ме сти мич ну Тон ти ћу свој стве
ну игри вост (јер смрт „по не кад, шта ви ше, ве се ло ко ко да че”), нижу 
се, с пред зна ком „мо жда”, има ги на тив не прет по став ке о сме ру и 
сми слу „раз ра ста ња” смр ти у лир ском су бјек ту. Та кав је и за вр
ше так пе сме: „Мо жда се из ме ђу ње них ца ри ни ка / И мо је збу ње не 
ду ше / Уго ва ра ју тај на ми тар ства. // Смрт је са мо пре во ди ља / 
из ме ђу два на глу ва цар ства.” Ко во ли бр зе ра чу не мо же из ових 
не ко ли ко сти хо ва иш чи та ти не ко ли ко по е тич ких кон стан ти ове 
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збир ке: њен су фон све ти спи си, ка нон ски и апо криф ни, а тон раз
го во ран, стих ма хом сло бо дан, са спо ра дич ним сли ко ви ма. Кат кад 
се по ен та згу сне у гно му, ка кав је ов де слу чај са смр ћу ви ђе ном 
као пу ка „пре во ди ља”, а дру где са вре ме ном: „Ври је ме је ни шта, 
по сто је тре ну ци.” А по е зи ја? Јед на се од нај бо љих пе са ма („Не што 
не ра зо ри во у на ма”) за вр ша ва бо дрим ге слом: „Ла жне су све про
тив по е зи је / Из мо зга не гло се.”

*

Ко не зна да су Ду чи ћу, ус пут по ме ну том, Бог, Љу бав и Смрт, 
с ве ли ким по чет ним сло вом, „три нај ве ћа и нај фа тал ни ја мо ти ва 
жи во та и умет но сти”? Упр кос све ко ли кој раз да љи ни, вре мен ској 
и по е тич кој, као да Сте ван Тон тић и ње гов лир ски ју нак ми сле и 
осе ћа ју исто што и наш раз гла ше ни кнез пе сни ка.

С ве ром, да ка ко, жи ви и сум ња. Ка ко у Ду чи ћа и Ива на Ла ли
ћа, по ме ну тог у јед ној пе сми и ње ној фу сно ти, та ко и у Тон ти ћа. 
„Бо гу ће тре ба ти опро штај од ме не”, сто ји у пр вом и че тр на е стом 
сти ху Тон ти ће ве „По ру ке из Ау шви ца”, ин спи ри са не за пи сом на
ђе ним на јед ном зи ду по ме ну тог гу би ли шта. Гре шни и ма ло вер ни, 
ка кви смо већ, за стра ни мо кат кад и са ми – ма кар, не за слу же ном 
сре ћом, и не про жи ве ли тзв. гра нич не си ту а ци је – те по сум ња мо 
у одр жи вост не у пит не ве ре.

Ху лим и по све ћу јем – на слов је Тон ти ће ве пе снич ке збир ке 
из 1977. „Твр ди Бож ји град” и у по след њој књи зи кат кад, из ну
тра, нач не рас па ме ћу ју ћа ху ла. Ослу шни мо људ ски, од већ људ
ски глас мај ке у ди ја ло гу са си ном у за кључ ној пе сми („Раз го вор 
с мај ком”) пр вог ци клу са: „Имам пра во на свог бо га / ког сам 
ро ди ла из љу ба ви.”

*

Дру ги, нај оп се жни ји ци клус Тон ти ће ве збир ке има на слов 
исто ве тан са оним на ње ној ко ри ци – „Оп са да мо га Ја”. Ових два
де сет се дам пе са ма, при том, под у пи ру и че ти ри епи гра фа са по чет
ка књи ге. Пи са но ве ли ким сло вом, Ја је ту око сни ца и за јед нич ки 
име ни лац не у све му срод них ис ка за – од ко јих је пр ви ста ро за
вет ни, дру ги Ко де ров, тре ћи Рем бо ов, а че твр ти из пе сме „Са мо 
две ства ри” Гот фри да Бе на, по ко ме су те две ства ри, кад све дру
го „пре цве та”, тек „пра зни на и жи го са но Ја”. Као да не до ста је 
са мо Пе соа, чи ји мно ги текст (и гест) упа дљи во ко ре спон ди ра са 
ов де на ве де ном ре че ни цом из јед ног Рем бо о вог пи сма: „Јер Ја, то 
је не ко дру ги.”
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Тон тић је, ме ђу тим, до каз да и у по е зи ји уче ног пе сни ка мо же 
све да вр ви од зна ко ва ствар но сти. Та ствар ност, ма кар и за ма гље
на „ри је чи ма све тих и је ре тич ких спи са” („Не знан глас”) не мо же 
да од чи та о ца при кри је зна ну ау то би о граф ску, са ра јев ску, из гна
нич ку, пу те ше стве нич ку и хо до ча снич ку зби љу пе сни ко вих све до
че ња и се ћа ња, тран спо но ва них у по ет ски го вор ра ни јих лир ских 
књи га или оних с на из ме нич ним „хо дом кроз про зу и сти хо ве”, 
ка ква су Та мје ста (2018). 

Ту зби љу, ре кло би се, углав ном хра ни „ху мус” пе сни ко вог 
бо ла из са ра јев ског зло вре ме на де ве де се тих, ма кар без ма ло ни
јед ним то по ни мом или ан тро по ни мом то не би ло из ри чи ти је при
твр ђе но. Спољ ни свет пе сни ко вог пан де мо ни ју ма, ако се та ко може 
ре ћи, на ста њу ју – исле ђу је мо ли стих по стих – во ђе ма фи ја, дру
штво ва ра ли ца, кле вет ни ци, авет ни па мет ња ко ви ћи, ла жни при
ја те љи, бун тов ни авет ни ци, шпиц ло ви, зли це и ни шта ју на ци. 
Уну тра шњи свет пе сни ко вог Ја – ево нас на тра гу нај у че ста ни јег 
при де ва у овом ци клу су – за по се да ју или чи не „уну тра шњи по ква
ре ња ци”, „уну тра шњи кр пе љи”, „уну тра шња пе та ко ло на”, „... уну
тра шњи дра гу љи / ме ђу бун џи ја ма и из ру ги ва чи ма”, „уну тра шњи 
за вје ре ни ци”, „уну тра шњи бо гу ми ли”, „уну тра шње вр зи но ко ло”, 
„уну тра шње не бо” и „уну тра шњи су ве ре ни тет”. У том „там ном 
ви ла је ту” – син таг ми за бе ле же ној у не ко ли ко на вра та – ко ло во де, 
ме ња ју ћи сво је ма ске, „вај ни Јаиз дан ци”, зли де мо ни, хва ли те љи, 
ху ли те љи, са мо зван ци, од мет ни ци, за вид ни ци и су пар ни ци. Нај
бли жи ем пи риј ској ствар но сти – али и Каф ки – би ва лир ски ју нак 
у сно вид ној пе сми „Под зем ни три бу нал”, у ко јој ње го во „[...] весе
ло де мон ско дру штван це / По вре ме но ин сце ни ра на сво ме пор та лу 
/ Про це се у под зем ном ’Ха шком три бу на лу’.”

Ево, нај по сле, и пи та ња ко је у но ви јем срп ском пе сни штву 
нај бли жи срод ник пе сни ку фан та зма го рич не „[...] оп са де из ну тра 
/ Ко ју пра ви тај фан том ски сој”. Мо жда Но ви ца Та дић – ако опет 
ни је на де лу „ра зор на ана ло ги ја”.

*

Пет пе са ма ци клу са „Си гур на ку ћа” ста ло би на јед ну до пи
сни цу. Ку ћа из на сло ва је твр ђа ва ср ца у ко ју не мо гу па ли ан ђе ли 
и ђа во ли на шег (ан ти)ју на ка. Сте кав ши сло бо ду „свр шет ком ра та”, 
по стао је „ни ко и ни шта”, по стао је „пра ва утва ра”. Ни ти се од њега 
што тра жи, ни ти се ко о ње му ста ра. „И то је нај бо ље рје ше ње, / 
Ми сли мо је умор но ср це. / Та ко се ни ко ни ко ме / Не мо ра да удва
ра.” На чи та о цу је да про су ди да ли је по сре ди по раз као по чи нак, 
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или је, и ви ше од то га, и по Сте ва ну Тон ти ћу, бер ђа јев ски ре че но, 
за пра во, сва ка ово зе маљ ска по бе да – са бла зан.

Ако би, по ло ги ци људ ских и пе снич ких крај њих пи та ња, 
по след ње увек би ло и пр во, кључ но, ва ља ло би за ста ти пред, ма
ло час не по ме ну том, пр вом пе смом ци клу са „Си гур на ку ћа”, насло
вље ном баш та ко, као и сам ци клус. Ево тих епи таф ски кле са них 
шест ре чи: „Мо је ср це – си гур на ку ћа / За Рас пе то га.”

То је за вр шни ца и раз ре шни ца јед ног жи во та и де ла. 
Да ли је, отуд, су ви шан до да так круг од пет пе са ма „Љу бав не 

гла ди”? Мо жда – кад две од њих, пра ва и по след ња, „Вол шеб не 
сан да ле” и „Ма ла све тиљ ка”, не би би ле уи сти ну ан то ло гиј ске. Нека 
и о то ме про су де чи та о ци. 

26. април 2022.




