
152

СА ДА КА ДА ЈЕ ПО СТАО ДЕО  
ПЕ СНИЧ КЕ ИСТО РИ ЈЕ...

Зем ни од ла зак То ма жа Ша ла му на (1941–2014) про те као је ти хо и го то во не при мет-
но за ње го ве број не по што ва о це, и за што не ре ћи, фа но ве ко је је фа сци ни рао већ 
де це ни ја ма. Не ко чи ја је по е ти ка би ла нај пре гла сна и про во ка тив на, увек у кре та њу 
и кон вул зи ја ма, а опет го то во љу бав нич ки окре ну та сво јим број ним чи та о ци ма и пе-
сни ци ма мла ђих ге не ра ци ја, као да је био обе ле жен да оста не веч но млад. То ма жов 
лик, про фи ње них цр та и из ра за пле ме ни то сти, али и вр хун ске про ниц љи во сти у очи-
ма, и са да, остао је не так нут, она ко до ри јан гре јов ски. Ис под ње га, као па лимп сест, 
ипак су се мо гли на зре ти сви ње го ви ко ви тла ци, број не про ме не и пу то ва ња, лич на 
и пе снич ка. Ве чи ти од ла сци и не у мо љи ва вра ћа ња ку ћи. 

Јер То маж Ша ла мун је мо жда је ди ни пе сник-за чет ник сло ве нач ке и екс ју го сло вен-
ске нео а ван гар де, ко ји у пот пу но сти де ман ту је ње но кат ка да јед но стра но лу ди стич ко 
на че ло. Ту је, мо жда, нај већ ма са др жа на и ње го ва пе снич ка тај на: ау то ро во обим но и 
ево лу тив но гра ду и ра но пе сни штво, у ме ђу вре ме ну ви со ко афир ми са но на свет ској 
пе снич кој сце ни и по себ но у Аме ри ци, ни ка да ни је би ло са мо де мон стра ци ја из ве сног 
тех нич ког ре ше ња, ма ко ли ко је оно мо гло би ти екс тра ва гант но и екс цен трич но, по-
ли тич ки суб вер зив но, ерот ски оп сце но, или да да и стич ки ин фан тил но и на ив но. То 
пе сни штво се за кључ но са нај но ви јим, по след њим збир ка ма пре ве де ним у САД (нпр. 
Blue To wer, 2011 – Si nji stolp) за сни ва ло на из ве сној ду хов но-фи ло зоф ској по за ди ни где 
је по сред но кон сти ту и са ло свој па ра док сал ни од нос пре ма сми слу. Ни хи ли стич ко ис-
ку ство ко је су осво ји ли пре Ша ла му на по сле рат ни сло ве нач ки мо дер ни сти Да не Зајц, 
Гре гор Стр ни ша, Ве но Та у фер или Све тла на Ма ка ро вич, у овом слу ча ју је во ди ло ка 
сво је вр сном по ли пер спек тив ном трет ма ну је зи ка, чи ји еле мен ти тво ре ку би стич ки 
дис тор зич не од но се. Ипак, ово код Ша ла му на ни је по стао пред ви див ма нир, сто га 
што је ње го ва нео а ван гард на по е ти ка увек за ви си ла од вр сте и сте пе на упли ва пе-
снич ког су бјек та у да тим кон вен ци ја ма тек ста. Упра во су се на том пла ну од ви ја ла и 
кључ на по ме ра ња, ко ја су увек под ра зу ме ва ла и но ву, иро нич ну, еро тич ну, ми стич ну 
ау то те ма ти за ци ју пе снич ког су бјек та – би ло кроз ре и стич ки ин верз ни од нос, би ло 
као ве ри стич ку фан та зи ју, би ло као лир ску, жан ров ски кла сич ну егз си тен ци јал ну 
дра му (збир ка со не та Со нет о мле ку). 

Због све га на ве де ног, овај пе сник оста вио је не про це њив траг у ју го сло вен ском 
пе сни штву по сле Дру гог свет ског ра та, као и у аме рич ком, о че му све до че број ни не кро-
ло зи та мо об ја вље ни, а ни је ма ли број ау то ра ко ји и да нас, са гор љи вом по све ће но шћу, 
по ку ша ва ју да ре про ду ку ју Ша ла му нов пе снич ки мо дел. Упр кос сво јој на чел ној је зич-
ко-сли ков ној пре по зна тљи во сти, Ша ла му но ва по е ти ка увек је оста вља ла про сто ра 
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за стал не мо ди фи ка ци је, што је про из во ди ло ути сак да оно што чи та мо увек пре по-
зна је мо као сво је вр сну је зич ку не по зна ни цу, дис курс не ко га ко је са мо „гост на зе мљи“, 
ка ко сто ји у збир ци Књи га за мо га бра та (1997). 

Књи жев не при ли ке ко је су, да та ко ка же мо, из не дри ле и „фе но мен Ша ла мун“ па-
да ју у се дам де се те го ди не про шлог ве ка, ка да се на бив шем ју го сло вен ском про сто ру 
по но во ре ак ту а ли зу ју пло до но сна ис ку ства ме ђу рат них аван гард них по кре та оли че-
них у тзв. нео а ван гар ди. То вре ме обе ле же но је ра ди кал ним рас кро јем по сле рат ног 
мо дер ни зма/ег зи стен ци ја ли зма и те мељ ном пре о ри јен та ци јом на је зич ки екс пе ри-
мент, што под ра зу ме ва ви ше стру ко ба вље ње је зи ком и тек стом, од но сно њи хо вим 
стра те ги ја ма озна ча ва ња. Нео а ван гар да је у по чет ку сву да нај пре на и шла на не ра зу-
ме ва ње и од ба ци ва ње због пре ду бе ђе ња да је у те ме љу те по е ти ке пре на гла ша ва ње 
фор мал но-ком би на то рич ких свој ста ва је зи ка и све сно за не ма ри ва ње ње го вих се ман тич-
ких им пли ка ци ја. Дру гим ре чи ма, на гла сак је био на раз ли чи тим ти по ви ма „вер бо- 
-во ко-ви зу ел них“ про је ка та ко ји ма је у сво јим пр вим књи га ма, по чев од пре крет нич ке 
збир ке По кер (1966) при бе га вао и сам То маж Ша ла мун, осла ња ју ћи се и на ис ку ства 
фран цу ског да да и зма и над ре а ли зма, аме рич ке Blak Mo un tain School, али и, пре ма вла-
сти тим ре чи ма, на по е ти ку Оска ра Да ви ча и Вас ка По пе, и сва ка ко сло ве нач ке исто-
риј ске аван гар де, по себ но Среч ка Ко со ве ла. 

Ње гов пе снич ки су бјект, осло бо ђен (нео)ро ман ти чар ског су бјек ти ви те та сво јих 
прет ход ни ка, ни је ви ше под ре ђен над лич ној тран сцен ден ци ји, већ је рас те ре ћен би ло 
каквoг со ци јал ног, мо рал ног или на ци о нал ног иде а ли те та и сто га лу ди стич ки ре ду-
ко ван на без гра нич ну, прем да опа сну сло бо ду по и гра ва ња са је зи ком. То му до пу шта 
да ра до зна ло и ин фан ти ли стич ки, са ти рич но и па ро диј ски, је зич ки пот ко па ва по је-
ди на тра ди ци о нал на зна че ња („ба рок пре хра на на ро да“; „До ста ми је со ци јал не ми-
ми кри је. Је ди но / уби ја ње љу ди је ствар на ак ци ја, / на пе та, уз бу дљи ва, фан та стич на“, 
итд). По што су бјект ви ше не ма сна ге да уре ђу је свет око се бе, он не ма ни мо гућ ност 
да уно си сми сао у пред мет ни ред и ствар ност тек ста, па се и су бјект и свет за јед но 
по ка зу ју као не у те ме ље ни, из гло бље ни, без иден ти те та („свет је рас пад све та“). О то ме 
у по го во ру сво је ан то ло ги ји So dob na slo ven ska po e zi ja (1984) убе дљи во пи ше Ти не Хри бар, 
ана ли зу ју ћи Ша ла му но ву пе сму „Од го вор ност“. У три сти ха два пу та ве за но на во ди 
реч „од го вор ност од го вор ност“, а њу „по на вља без озбиљ но сти, да кле без од го вор-
но сти“ (Hri bar 1984: 195). Иро ни зу ју ћа але го ри ја о ства ра њу све та у ко јој се по ја вљу је 
тај „нео д го вор ни бог“, осло бо ђен сва ке ну жно сти да ства ри љу ди ма не што зна че, 
све до чи о Ша ла му но вој све сти да је „од нос из ме ђу ре чи и ства ри си ме три чан, тран зи-
ти ван и ре флек си ван“, а са да озбиљ но на ру шен, те да ви ше не ма про зир но сти из ме ђу 
све та ства ри и пра вог је зи ка. Сто га је пе снич ки су бјект остао пре пу штен „стра шној 
сло бо ди ни шта ви ла“.

Не где по сле 1980. го ди не по чео је да се ра ди кла ни је ме ња и пе сни ков од нос пре-
ма је зи ку, али не ви ше у ду ху ак ту ал не пост мо дер ни стич ке ап со лу ти за ци је ње го ве 
„мо ћи“, већ ви ше кроз ево ка ци ју раз ли чи тих мо ду са пе ва ња ко ја пе снич ки го вор по-
но во ста вља ју у ср це Бо га, из јед на ча ва ју ћи га ти ме и са пе сни ко вим ср цем (те ма по зна-
та још од Пре шер на). Ша ла му нов од нос пре ма ре ли ги ји (ју да и стич кој и хри шћан ској, 
пре све га) ина че је сло жен и ком пли ко ван, и ово га пу та не ће мо у то ула зи ти. У збир ци 
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Ам бра те жи се ми стич ном сје ди ња ва њу са пра по че лом ко је је по ло же но у те ме ље 
на шег бив ство ва ња, са је зи ком бо ја и ми ри са. Естет ска функ ци ја је зи ка, ме ђу тим, не 
ука зу је на ап сурд, већ на пу но ћу и тај но ви тост, на за го нет ну сласт ко ја је сте бог, јер 
је осе ћа мо до ди ром и чу ли ма, и ко ја бог ујед но ни је, јер је у ве чи том из ми ца њу и по-
вла че њу ње го вог ма те ри јал ног и ду хов ног при су ства. 

Струк ту ра тих пе снич ких збир ки, ко ја се са не ким из у зе ци ма про те же све до по-
след њих об ја вље них књи га и ру ко пи са при ре ђе них за об ја вљи ва ње, у ком по зи ци о ном 
сми слу је без ци клу са, осло ње на на чи сту асо ци ја тив ност, док на сло ви по је ди них 
пе са ма и тек сту ал них фраг ме на та углав ном чи та о цу не по ма жу мно го у усме ра ва њу 
хо ри зон та оче ки ва ног зна че ња. Сто га су оне до след но дис пер зив не и дис кон ти ну и-
ра не, фор мал но по ли жан ров ске: у њи ма па ра лел но оп сто ја ва ју крат ки афо ри стич ки 
за пи си од два или три сти ха од ко јих не ки под се ћа ју на виц или па ра докс; за тим лир-
ски ха и ку, крат ке ефект не пе сме за сно ва не на из у зет но за чуд ним ме та фо рич ким скло-
по ви ма ис пи са ним у тер ци ни, па ра лел но са ду жим фор ма ма ко је су син так сич ки из-
ло мље не (ре ци мо пе сма „Те ло Ђор да на Бру на“). (Нео)аван гард но на сле ђе огле да се 
пре све га у ти пу над ре ал не ме та фо ри ке, че стој из ме ни гла го ла, без су бје кат ских ис-
ка за ко ји ап стра ху ју, фор ма ли зу ју и хер ме ти зу ју зна че ње, оста вља ју ћи га у сфе ри 
се ман тич ке нео д ре ђе но сти. Сли чан по сту пак у срп ском пе сни штву кра ја 20. ве ка 
оства рио је, ре ци мо, Ми лу тин Пе тро вић у сво јој збир ци Не што имам.

У већ по ме ну тој збир ци Пла ва ку ла је ди ни ко хе зив ни еле мент је на слов ко ји асо-
ци ра на Хел дер ли но ву ку лу и Но ва ли сов пла ви цвет. Ап со лут по е зи је с ону стра ну 
лу ди ла, те ско бе и ћу та ња. Же ља за при чом о се би и бли ским осо ба ма, па ра ле ли зам 
но мад ских ис ку ста ва у То ска ни, Аме ри ци и Сло ве ни ји, ов де, са да и та мо, кроз на ци-
о нал ну и че шће тран сна ци о нал ну кул ту рал ну про јек ци ју. Сто га се ова збир ка до жи-
вља ва као сли кар ска па ле та раз ли ве них бо ја са бес ко нач ним мо гућ но сти ма зна чењ-
ских пре ли ва и асо ци ја тив них екс пло зи ја, ко је чи та о ца ево ци ра ју на кла си ку (Ма за чо) 
и мо дер ну умет ност (Ђа ко ме ти). Њен mo dus vi ven di по ло жен је у не за у ста вљи во пул си
ра ње са мо га је зи ка, али као „ак це ден тал не по ја ве“, ко ја тек сле ди иза „про чи шћа ва ња 
ду ше“. Ипак, Ша ла му нов пре по зна тљи ви по сту пак оне о би ча ва ња сва ко днев ног и 
три ви ја ли за ци је „уз ви ше них“ мо ти ва из исто ри је, ре ли ги је, ми та и по ли ти ке сва ка ко 
је су и по сле ди ца ње го вог ра ди кал ног аме рич ког ин ди ви ду а ли зма: „Be a uty sle ep every 
day“. Пе сни ко ва ек ста тич на жуд ња за све том, ње го во сла вље ње бож јег/пе снич ког 
де ми јур шког чи на, као ве ли ког по те за ки чи цом, као да је још остао ути снут на ги гант-
ским плат ни ма сјај не сло ве нач ке сли кар ке, ње го ве жи вот не са пут ни це, ко јој је по све-
тио и сво ју чу ве ну Ба ла ду за Мет ку Кра шо вец.




