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ПЕ СНИК ДО ЛА ЗИ У СУ СРЕТ
Устре љен би ћу на
дан
ко ји ће би ти
ком пак тан и
свеж.

То маж Ша ла мун (Пи сма же ни)

Пе сник до ла зи у су срет, ла ко, еле гант но, као да је иза шао из пре де ла оп ти ми зма, 
по пут не ког Хер ме са на пе снич ком пу то ва њу, по пут до брог ан ђе ла ко ји бди над Љу бља
ном, по пут не ког, ко уме да сва ко дне ви цу пре ве де на је зич ку пси хо ма хи ју и да се на кра
ју, са свим за до во љан, по ка же као по бед ник. Ре чи у пе сма ма од ра жа ва ју ту сли ку пе сни
ка и сва ко ко га срет не не хо ти це се за ти че у ње го вој на глој, вир ту о зној ма шти, истог 
тре нут ка пре ба чен у нај не о бич ни је ком би на ци је до жи вља ја, ма ни фе сто ва не ин ту и
ци је и мај стор ског из бо ра ре чи. Она там на стра на ње го вог жи во та је си гур но ма ње 
при јат на, али је у ис тој ме ри не у мо љи во бр за и до след на. То је по че так по го во ра, ве-
ро ват но јед ног од нај бо љих тек сто ва на пи са них о по е зи ји на на шем је зи ку, ко ји је за 
дру го из да ње То ма жо вог По ке ра на пи сао ње гов при ја тељ, исто ри чар умет но сти То маж 
Брејц.

Кра јем осам де се тих го ди на украо сам ту књи гу, а украо сам и Ме ру вре ме на (чи сти 
три јумф ли ри ке у кла сич ном зна че њу те ре чи, што је при лич но нео бич но за ре но ме 
Ша ла му но вог опу са и пред ста ву о ње му), ко ја је об ја вље на две го ди не ра ни је, 1987. И, 
ка да сам пр ви пут срео То ма жа, а би ло је то у Цан кар је вом до му, не знам ви ше у ко јој 
дво ра ни и ко јом при ли ком, ве ро ват но је у пи та њу би ло чи та ње, учи нио ми се тач но 
она кав ка ко га опи су је Брејц. Ни је ми, до ду ше, до ла зио у су срет, већ се уда ља вао, не-
ким фи ним и гип ким ко ра ком ко ра чао је по сте пе ни ца ма, ла ког и еле гант ног ко ра ка, 
као да се за и ста кре ће кроз пре де ле оп ти ми зма, као да је оте ло тво ре ње Хер ме са на 
пе снич ком пу то ва њу, као да је до бри ан ђео ко ји леб ди над Љу бља ном, иа ко је ве ћи 
део жи во та про вео у ино стран ству.

Био је дру га чи ји од оста лих пе сни ка ко ји су на сту па ли на том чи та њу. Ни је де ло вао 
ту жно, бо ље ре ћи смрт но озбиљ но, као да се ба ви не ким крај ње те шким по слом, као 
да ва ља сте ну, као да жва ће ка ме ње, де ло вао је ве се ло и, пре све га, не ка ко ко смо по-
лит ски. Угла ђе но. Као да до ла зи из не ке дру ге при че, ко ја ни је пре ви ше по ве за на са 
Сло вен ци ма као пре хла ђе ним пред ме том исто ри је.

Пр ва ње го ва књи га ко ју сам про чи тао, и ко ја но си на слов Ana lo gi je sve tlo be (Ана
ло ги је све тло сти), не ка ко ме је усме ри ла у том прав цу; ка еле ган ци ји и пре де ли ма 
оп ти ми зма, ка ма шти, иро ни ји и ху мо ру, а пре све га је из ко ре на из ме ни ла мо је пред-
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ста ве о сло ве нач кој по е зи ји, пре о кре ну ла их на гла ву. Био сам за чу ђен, ско ро шо ки ран. 
Осе ћао сам се нео бич но, али за до вољ но. Ни сам, на и ме, ни са њао да је мо гу ће пи са ти 
пе сме као што је ова:

Сви мла ди по ли цај ци има ју ре ла тив но
ме ке очи. Њи хо во вас пи та ње је ра сип но.
Кроз бо ров ни це и па прат хо да ју,
спа са ва ју ба ки це из на бу ја лих во да. Ка да
за мах ну ру ком, то зна чи да же ле
оброк из оних по ли ви нил ских ке са.
По се да ју на па ње ве, гле да ју у до ли не
и ми сле на сво је ма ми це. Ал'
те шко те би, ако се мла ди по ли ца јац раз бе сни.
Та да за пе ва бич бож ји, пен дре ком,
ко ји по том од по ли цај ца мо жеш да
по су диш, да тр љаш сво је бо се но ге.
Сва ки по ли ца јац но си ка пу и гла ва му под
ка пом мр мља. У ње го вим сно ви ма сан ке кли зе
низ брег. Ко га уби је, до не се му про ле ће,
ко га до дир не, за се че му ра ну. Ја бих дао
ба ку и де ку, оца и мај ку, же ну и
си на по ли цај цу, да бих се играо с њи ма.
Ба ки би ве зао се де ко се, а си на би
ве ро ват но по се као на ка квом па њу. Сам
по ли ца јац би био ту жан што је по ло мио
играч ку. Та кви су и ка да пу ше
тра ву, ме лан хо лич ни. Та да по ски да ју
ка пе и ди шу у њих сво је су зе. Украт ко, као
ка ми ле су, ја шу по пу сти њи као по ка квом
мо кром дла ну.

У на шим жи во ти ма не ма мно го пе сни ка са ко ји ма сту па мо у по себ не од но се, у од-
но се чу ђе ња, у од но се ис пу ње не ди вље њем и, из ме ђу оста лог, у од но се љу ба ви. Те 
пе сни ке сва ко би ра сам. По не кад се ду го сре ће мо са њи хо вим име ни ма. Очи не чуј но 
кли зе по ко ри ца ма књи га ко је смо угле да ли на по ли ца ма. По не кад их ру ка узме са 
по ли це у ка квој књи жа ри или би бли о те ци и он да очи ис пи ту ју ми рис ре чи, не по слу-
шне су јер је око нас буч но и гла ва нам је пу на ми сли, та ко да од у ста ју, те жи на ар гу-
ме на та не успе ва да их убе ди и књи га се вра ћа на по ли цу да би та мо са че ка ла не ку 
дру гу при ли ку. По не кад про на ла зи мо њи хо ва име на у уџ бе ни ци ма или их за чу је мо 
из уста са го вор ни ка. И, по не кад се не ко ме од нас до го ди да не где ду бо ко у ње му, не 
да би то га био све стан или да би то умео да об ја сни, поч ну да од је ку ју Ви ли јам со ви 
сти хо ви ко је ни ка да ни је чи тао и ко је не по зна је, и он по ста је све стан ,,да је но ви на у 
пе сма ма ко је смо пре ви де ли, иа ко би смо из њих те шко мо гли да са зна мо не што но во, 
али љу ди сва ко днев но бед но уми ру, не са знав ши шта се у њи ма скри ва“. И, та ко се вра-
ћа мо на оно ме сто где нас пре из ве сног вре ме на те жи на ар гу ме на та ни је убе ди ла, и 
по ку ша ва мо по но во. Уко ли ко има мо сре ће и уко ли ко смо упор ни, би ће нам да то да 
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срет не мо по е зи ју, ат мос фе ру ко ју но си у се би пе сма. А пе сни ке мо ра мо чи та ти па-
жљи во и де таљ но, све што су на пи са ли а не са мо јед ну књи гу, иа ко за ве ћи ну по е зи је 
ва жи не ко не пи са но пра ви ло; по је ди нач ни опу си се, ко ли ко год би ли обим ни, обич но 
за сни ва ју на кон крет ним пе сма ма, или на де ло ви ма по је ди них пе са ма, а не на чи та вим 
књи га ма.

Та ко сам се не ка ко збли жио са То ма жо вом по е зи јом. Био сам њен оп сед ну ти чи-
та лац. Си гур но да по е зи ју ни јед ног сло ве нач ког пе сни ка ни сам гу тао та ко као што 
сам То ма жо ву. Ка да је реч о стра ним пе сни ци ма, тек рет ки су ус пе ли да до сег ну та кву 
фре квен ци ју мог чи та ња. У раз ли чи тим жи вот ним до би ма чи тао сам га на раз ли чи те 
на чи не; би ла су вре ме на ка да ми се до па дао ди вљи играч ко ји је сва ким за ма хом је зи ка 
ау то ми то тво рач ки, ко ји се са Је ти јем се ли са кон ти нен та на кон ти нент, ко ји гле да сли-
ке ко је су му по да ри ле све те пе чур ке, ко ји у Солт Лејк Си ти ју је де мор мон ски ше ћер, 
во ли по е зи ју и сво је при ја те ље, до па дао ми се ње гов су ге стив ни гест ко јим сва ки бол 
шу ти ра као кан ту са мле ком и ме лан хо ли ји да је бом бу.

Али, би ла су и вре ме на ка да сам га чи тао дру га чи је, ка да сам хтео да са по вр ши не 
Ша ла му но ве при че до прем у ње но сре ди ште. Ка да сам хтео да, ме та фо рич но ли се 
из ра зим, уђем у по мо ран џу ко ја је, упор ним чи та њем, по ла ко по че ла да ми се отва ра, 
ка да сам хтео да по гле дам да ли ме у ње ној уну тра шњо сти че ка ју хра на, тај на и све тло. 
При сту пао сам је зи ку са све шћу да је зик гу би ми ме тич ку функ ци ју и да ви ше не ими-
ти ра ствар ност, већ да сам по ста је ства р ност. И да, по не кад су ме та мо за и ста че ка ли 
хра на, тај на и све тло.

Збли жио сам се и са То ма жом, и, ка да год би смо раз го ва ра ли, чи ни ло ми се да су 
пе сни ци као што су Па ве зе, Ва ље хо, Ми лош... ту не где, у бли зи ни. Био сам мла дић ко ји 
ни је био спо со бан за иро ни ју и гле дао сам га ве ли ким очи ма, јер је на не ки на чин био 
оте ло тво ре ње мо гућ но сти ко је би тре ба ло да по ну ди по е зи ја. Пре све га, та се лид ба 
из ме ста у ме сто и уче шће у екс пе ди ци ји ко ју су чи ни ли по зна ти пе сни ци из раз ли чи-
тих кул ту ра и је зи ка. Том ен ту зи ја зму и мо бил но сти, пре ма ко ји ма сам скеп ти чан и 
узи мам их с ре зер вом, у ње го вом слу ча ју сам се ди вио. На у чио ме је и то ме да мо рам 
да ре а гу јем на ства ри, да не смем да бу дем она кав ка кви су обич но Сло вен ци, да уко-
ли ко ми се не што до па да не смем да ште дим сво је оду ше вље ње, по што ва ње пре ма 
дру гом и ком пли мен те ко је ћу му упу ти ти.

То ма жов опус је огро ман. То је про стор са мно го број ним вра ти ма. Ми слим да обу-
хва та не што ви ше од 40 књи га. (Пи та ње је ко ли ко књи га је још оста ло по фи о ка ма.) 
Сам по се ду јем не што ви ше од 30 ње го вих књи га. Чи та лац, ко ји смог не сна ге и хра бро-
сти и по ку ша, на рав но да је до бро до шао и во дич кроз ла ви ринт, си гур но мо же на ћи 
не што за ни мљи во, не што што ће га оду ше ви ти. Мо је оми ље не Ша ла му но ве књи ге су: 
По кер, Бе ла Ита ка, Аре на, Пра зник, Ба ла да за Мет ку Кра шо вец, Soy Re a li dad, Ме ра вре
ме на и Ам бра. Је су ли то за и ста ње го ве нај бо ље књи ге у ко ји ма су об ја вље не ње го ве 
нај бо ље и нај у спе ли је пе сме? За ме не са свим си гур но је су. То су пе сме ко је не пред-
ста вља ју са мо екс пло а ти са ње тех ни ке, већ увек го во ре и не што су штин ски ва жно о 
људ ском жи во ту ка кав по зна је мо. Или је та го ми ла на сло ва по ве за на са фор ма тив ним 
го ди на ма, са го ди на ма то ком ко јих се чо век об ли ку је и то ком ко јих је нај при јем чи ви ји 
и нај о тво ре ни ји, са го ди на ма ко је, ка да се се ћа мо про шло сти и од ра ста ња, чу ва мо у 
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не ка квој трај ној по зла ти? За ме не са свим си гур но. И, то вра ћа ње из гу бље ног вре ме-
на је дар ко ји нам да је до бра по е зи ја.

Увек сам ми слио да ће То маж жи ве ти оно ли ко ду го ко ли ко су жи ве ли ње го ви отац 
и мај ка. Био сам ту жан ка да сам са знао да је бо ле стан и био сам ту жан да нас, ка да сам 
на ин тер не ту, чи та ју ћи ве сти да на, угле дао ње го ву фо то гра фи ју, прем да сам не што 
та ко оче ки вао и че сто по ми шљао да се мо же до го ди ти. Ка да нас на пу сти не ко ко нам 
је бли зак, чи јем де лу смо се ди ви ли и чи је де ло нам је по не кад по ма га ло да са ња мо, 
а по не кад и да жи ви мо, свет би тре ба ло да се за у ста ви. Али, свет се ни је за у ста вио. 
Мо жда ће се, ба рем на тре ну так, за у ста ви ти са да, ка да ка кав пар очи ју бу де кли зио 
по овим сти хо ви ма:

ЧИ ТА ТИ: ВО ЛЕ ТИ

Ка да те чи там, пли вам. Као ме до ша па ма ме
гу раш у бла жен ство. Ле жиш на ме ни, ти, ко ји си ме
уни штио. За во лео сам те на смрт, пр ви ме ђу
ро ђе ни ма. У јед ном тре ну по ста дох тво ја ва тра.

Без бе дан сам, као још ни ка да. Ти си ко нач но
осе ћа ње за до во ље ња: зна ти ода кле је че жња.
У те би сам као у ме ком гро бу. Ре жеш и жа риш
све сло је ве. Вре ме се рас пи ри и не ста не, чу јем хим не

ка да те гле дам. Строг си и зах те ван, ства ран. И не
мо гу да го во рим. Знам да че знем за то бом, твр ди, си ви
че ли че. За је дан твој до дир да јем све. Ви ди, ка сно сун це

уда ра о зи до ве дво ри шта у Ур би ну. Умро сам за те бе.
Осе ћам те и тре баш ми. Ћу тиш. Из ри ваш ме и из би јаш,
увек. И у про сто ре, ко је си уни штио, те че рај.

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




