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ОТИ ШАО ЈЕ ОНА КО КА КО ЈЕ ЖИ ВЕО:  
С БЛА ГИМ ОСМЕ ХОМ
(In me mo ri am То маж Ша ла мун)

У сре ду по под не оти шао сам у крат ку по се ту на пр ви спрат згра де у љу бљан ској 
Дал ма ти но вој ули ци 11. По сè део сам крај при ја те ља на са мр ти, ко ји је ле жао под ве-
ли ким, су ге стив ним плат ни ма Мет ке Кра шо вец, сво је жи вот не са пут ни це, по др шке и 
ослон ца, умет ни це по вр ши не, бо је и ли ни је. Ре чи се дам де сет тро го ди шњег пе сни ка 
већ су би ле по при ми ле при гу ше ни тон, а ипак је то био са свим раз го ве тан ша пат: на-
кло ност, уо кви ре на осме хом. Ка нуо сам не ко ли ко ка пи во де на бла го ис пу ца ле усне 
и по ми ло вао обра зе, као и увек бес пре кор но обри ја не. По љу био сам га у че ло и опро-
стио се од ње га.

У су бо ту пре под не во зио сам се ау то-пу тем ка Го ри ци. Имао сам на на ступ у окви-
ру ве чер ње све ча но сти по во дом пр ве го ди шњи це СМО, да кле „сло ве нач ког мул ти-
ме ди јал ног ок на“, до ми шља тог при по ве дач ког му зе ја, ко ји су за меј ски Сло вен ци по-
ди гли у Шпе те ру у Не ди шкој до ли ни (итал. San Pi je tro al Na ti so ne). Мет кин те ле фон ски 
по зив ми је са оп штио оно што смо већ не ко вре ме слу ти ли, бо ље ре ћи зна ли. То маж 
нас је на пу стио. Од про шле је се ни бо рио се с ра ком.

Ис те кла је 2014. го ди на, ис те као је жи вот То ма жа Ша ла му на.
Као што зна мо, ро дио се 4. ју ла 1941. у За гре бу, де тињ ство и мла дост про вео је у 

Ко пру, а сту дент ске го ди не у Љу бља ни, да би по том не ко ли ко го ди на жи вео у Мек си-
ку и Аме ри ци, док је ре дов но на сту пао на углед ним ме ђу на род ним фе сти ва ли ма и 
пе снич ким ре ци та ли ма. Већ у сво јој пр вој књи зи пе са ма По кер (1966), иза брао је је-
дин ствен, ау тен ти чан ства ра лач ки пут. Оштром је зич ком ма че том про кр чио је пут до 
раз ли чи тих је зич ких ри зни ца, а ха ри зма тич ним ста вом ста вљао на про бу раз ли чи те 
дру штве не и естет ске нор ме. Умро је у свом до му, окру жен во ље ни ма и во ле ћи ма, 
Мет ком, ћер ком Аном и си ном Да ви дом. На пу стио нас је она ко ка ко је и жи вео: буд них 
очи ју, бла гог осме ха и отво ре них дла но ва.

У су бо ту ве че, у шпе тер ском му зе ју се пред сто ти ну по се ти ла ца од ви ја ла све ча ност: 
пр ви део са окру глим сто лом и дру ги део са филм ском пре зен та ци јом сло ве нач ке 
по е зи је од ро ман тич ног пи о ни ра до са вре ме них ци ци ба на. Сло ве нач ка по е зи ја по-
чи ње са Фран цем Пре шер ном. С на сту пом То ма жа Ша ла му на пре тва ра се у тра ди ци-
ју. Мо дер ни зам је до био пра во на реч. Да нас, ту реч у че тр де сет и јед ној збир ци по е-
зи је чи та мо код ку ће, а у раз ли чи тим пре во ди ма мно го број них пре во ди ла ца и пре-
во ди тељ ки – бу квал но – по це лом све ту, укљу чу ју ћи и обе Аме ри ке и Ки ну. Ни ка да до 
са да сло ве нач ка по е зи ја ни је из не дри ла есте ти ку та квог гло бал ног до ме та, ка кав је 
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оства ри ла са Ша ла му но вим опу сом, че сто на гра ђи ва ним у Сло ве ни ји и у ме ђу на род-
ном про сто ру, про шле го ди не, на при мер, „ју жно сло вен ским Но бе лом“, Ње го ше вом 
на гра дом.

На зна чај Ша ла му но ве по е зи је под се тио нас је при год ним уво дом Ми ха Обид, сло-
ве нач ки пе сник из Че да да и уред ник све ча не при ред бе у СМО. Вест о пе сни ко вој 
смр ти је та ко на шла свој пут у, не ме диј ску, већ жи ву јав ност нај пре на крај њој мар ги-
ни сло ве нач ког кул тур ног про сто ра. Ка ко, пре све га, при клад но и ре чи то!

Ша ла мун је, на и ме, у свом умет нич ком де лу не пре ста но пре ла зио ру бо ве, ба ри је-
ре и гра ни це, с об зи ром на то да је исто вре ме но жи вео у мно гим је зи ци ма, кул ту ра ма 
и лич но сти ма. Био је па ра докс ко ји хо да: по е зи јом је у не дра на род не кул ту ре ста вљао 
екс пло зив и упр кос ка зни и не при јат ним по сле ди ца ма под сме вао се „ве ли кој ми си 
сло ве нач ког је зи ка“, а у сва ко днев ном жи во ту се пре тва рао у го спо ди на беч ких ма-
ни ра и ме ди те ран ске жи во сти. Љу ба зно је под ме тао дру ги образ и не се бич но пру жао 
по др шку ра ду мла дих пе сни ка, по зи вао их на руч ко ве и снаб де вао књи га ма, иде ја ма 
и кон так ти ма.

Ша ла мун је имао не што што по себ но уни вер зи тет ски струч ња ци за књи жев ност 
ни ка ко не мо гу да сва ре: имао је не по љу ља ну ве ру у ап со лут ну по зва ност, ве ру у 
умет ност ко ја хро но ло шко вре ме ста вља у за гра де и из ба цу је нас из уста ље ног од но-
са пре ма све ту, по вла чи нас, да кле, у ма гиј ски круг, док нам исто вре ме но са свим ја сно 
от кри ва раз ли ку из ме ђу во ка ци је с јед не и про фе си је с дру ге стра не.

Во ка ци ја је по зив, да кле по зва ност за не што, док про фе си ја ни је ни шта дру го до 
све тов но по што ва ње нор ми и стан дар да. По зив и по зва ност се у Ша ла му но вом де лу 
от кри ва по мо ћу сти ла ко јим умет нич ко де ло леб ди из ме ђу „не ви ше“ и „не још“. У 
тра га њу за та квим сти лом он се, као што зна мо, умо рио од сли ке свог пле ме на и исе лио 
се, а по том је по чео да ску пља и пре ра ђу је сли ке гло бал ног сва ко дне вља.

Због то га ни ма ло не чу ди то да га тра ди ци о нал ни ху ма ни сти и уско гру ди на ци о-
на ли сти не во ле: Ша ла мун пи ше на сло ве нач ком, иа ко гра ни це ње го вог умет нич ког 
је зи ка ни нај ма ње ни су гра ни це ње го вог до жи вљај ног и идеј ног све та. Сло ве нач ким 
сен зо ри ма он до ди ру је мно го број не тра ди ци је из ко јих ску пља ре чи и опи се не би ли 
им по том дао пе снич ки об лик у ко јем ће за си ја ти ле по та оног „са свим дру гог“. Тај об-
лик је до био осо би не ге о граф ске кар те за ра до зна ли и да ре жљи ви дух ко ји ха ла пљи-
во и стра сно бе ле жи мно го број не пре о бра жа је сва ко дне ви це и про се ја ва их кроз 
си то лич ног ис ку ства и ори ги нал не ви зи је за то да би исто вре ме но мо гао да раз ме-
њу је по гле де са не у хва тљи вим тре ну ци ма и са веч но шћу.

Што се ме не ти че, ја гле дам са мо кроз ве тро бран ско ста кло и боч не про зо ре мо је 
xsa re pic ca so на не дељ ном по врат ку из Шпе те ра. Во зим кроз про мај ну Ви пав ску до ли-
ну. При ме ћу јем из не на да за ве ја но одва ја ње за Шем пас и… по ми шљам на ра не се дам-
де се те, ка да је умет нич ка гру па ОХО, чи ји члан је био и То маж, ис про ба ва ла жи вот у 
ко му ни на ру бу овог се ла. Во зим се крај По стој не уз ди вље удар це бу ре и… се тим се 
пр ве по ло ви не осам де се тих ка да смо на сту па ли у та мо шњој би бли о те ци, про ла зим 
крај Врх ни ке и… се тим се ра них де ве де се тих и за бав ног за јед нич ког руч ка на убо гом 
јул ском из во ру Љу бља ни це, во зим, и раз ми шљам о на шем жи во ту ко ји крат ко тра је, 
жу рим ку ћи да још јед ном за ро ним.
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У шта? У књи гу пе са ма под на сло вом Do jen čki (Бе бе), по след њу од књи га ко ју је ау тор 
др жао у ру ка ма (књи га пе са ма Ор ги је са мо што не иза ђе у Шту дент ској за ло жби). Ка ко 
то знам? Мој при ме рак ове збир ке То ма жа Ша ла му на кра си по све та. На пи са на је дрх та-
вом ру ком уз за хвал ност за ве о ма крат ку им пре си ју о ње ном чи та њу: пе сме из збир-
ке Do jen čki чи там пре тва ра ју ћи се у те ло пре ко ко јег па да по по днев ни пљу сак сит них 
кри ста ла и тан ких игли ца ко ји ства ра по ме ша на осе ћа ња за чу ђе но сти, бла же но сти и 
бо ла. Ма ли из ве шта ји са не пре глед ног те ре на по ко јем се кре ће пе сни ков дух, ов де 
се ус пут са ста вља ју и већ ис па ра ва ју као узор ци на вла жној ко жи ко ја се по ла ко су ши. 
Dojenčkе чи там са за хвал но шћу за от кри ва ње мно го број них ни јан си гип ке ду ше и 
леб де ћих ре чи, ко је су упра во због то га и те ка ко при ме ре не за наш рас па да ју ћи свет.

На пу стио нас је пе сник, али ње го ва пе сма тра је и ши ри гра ни це оно га што је мо-
гу ће из го во ри ти. Увек из но ва, на и ме, из ри че оно што се опи ре из ри ца њу. Дру гим 
ре чи ма, о оно ме о че му не мо же мо го во ри ти, мо ра мо го во ри ти увек из но ва, упра во 
она ко као што чу је мо у Ор ги ја ма:

Тра ву по ди жеш.
Сте не по ди жеш.

Не бо по ди жеш.

(Са сло ве нач ког пре ве ла Ана Ри сто вић)




