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ВАН ГОГОВО УХО ПРОТИВ Р. С. ТОМАСА, 
ДУХОВНОГ КЛИНТА ИСТВУДА

Р. С. То мас био је до ста то га, али за бав на осо ба си гур но ни је. Имао је на из глед не-
у кло њив мрк по глед и зло слу тан из глед, ко ји је – ка ко се че сто при мје ћи ва ло – при-
ста јао ње го вој мр ша вој гра ђи као у гро ба ра. Ру ко по ло же ни ан гли кан ски све ште ник, 
слу жио је у па ро хи ја ма у мрач ној уну тра шњо сти и на олуј ним по лу о стр ви ма Вел са, 
чи ји су вре мен ски усло ви и уда ље ност од го ва ра ли ње го вој стро гој на ра ви и уве ли-
ча ва ли је. Био је љу би тељ по сма тра ња пти ца, мно го ма ње љу ди. Не по ка ја ни лу дист, 
у свом до му за бра нио је елек трон ске апа ра те и с про по вје да о ни це лан си рао ди гре-
сив не ди ја три бе про тив те ле ви зо ра, ми кро та ла сних пећ ни ца и фри жи де ра, ко је је 
сма трао ђа во љом ра бо том. Ње го ви опи си Вел са би се те шко мо гли на ћи у ту ри стич-
кој бро шу ри – ње го ва зе мља је зе мља ин це ста, тру лих стр ви на и не пре ста не ки ше. 
Упр кос то ме, убра јао се у на ци о на ли сте, од би јао да гла са за Plaid Cymru јер су при зна-
ва ли ен гле ску власт, и за ла гао се за спа љи ва ње ви кен ди ца чи ји су од сут ни вла сни ци 
ди за ли ци је не по ти ску ју ћи ло кал но ста нов ни штво са соп стве не зе мље. Ње го ва на рав 
би ла је то ли ко опреч на, да се чи ни уз гред ним да је Р. С. То мас слу чај но био и је дан од 
нај бо љих пје сни ка 20. ви је ка. 
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„До се гао је да ле ко као пје сник, уса мље ник ко ји се су прот ста вља ва се ље ни, не што 
као Клинт Ис твуд ду ха”, ко мен та ри сао је Шеј мас Хи ни, на кон што му је пред но сом 
од нио Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност (упит но је да ли би је То мас же лио, и ма ла је 
вје ро ват но ћа да би је ко ми тет за и ста до ди је лио та ко екс пло зив ној фи гу ри, без об зи-
ра на ужу ли сту). Хи ни јев опис пје сни ка је упе ча тљив и при кла дан. Мо же те го то во 
ви дје ти То ма са ка ко ћу тљи во ту ма ра по вел шким бр ди ма (Го спо де, не би јах кô ве ћи на 
љу ди / кад ра де, бо ре се / пи ју / би јах у зе лен шу ми, раз ми шља ју ћи ми сао до ко сти – „Фа-
ри сеј“), ка ко хлад ним оком гле да на сви јет, не без о сје ћај но већ са гор ком раз го ви јет-
но шћу ко ја до ла зи ка да уви ди те да се ни ко ме не мо же вје ро ва ти, чак ни са мом се би. 
Вјеч но у сјен ци на да ре ног име ња ка Ди ла на То ма са, не ма ла ког при ла за ни пре чи ца 
да се ра зу ми је дје ло Ро нал да Стју ар та, не ма ра дио-дра ма по пут Под мли јеч ном шу мом, 
ни ви ла не ла по год них за ци ти ра ње, ти па: Не иди ње жан у ову до бру ноћ. По ку шај да 
се иза ђе на крај с ње го вим Са бра ним пје сма ма, ве ли ком ка ме ном пло чом од књи ге, 
за стра шу ју ћи је за да так, као јед но од оних спи ри ту ал них уто чи шта гдје се пла ћа да 
би на днев ној осно ви би ли из гла ђи ва ни и би че ва ни у по тра зи за тран сцен ден ци јом. 
На про тив, крат ки пра сак ње го вих сти хо ва нај бо љи је на чин да се про ци је не њи хо ви 
гро мо гла сни ефек ти.

Р. С. То мас је пре зи рао Велс, или се бар та ко чи ни ка да чи та мо ње го ву по е зи ју. Па 
ипак, он је мо гао пре зи ра ти Велс као свој. Као што је цр на ру па про из вод зви је зде 
ко ја им пло ди ра, ни хи лист је ро ман тик ко ји је им пло ди рао, уси сан у ми зан тро пи ју 
пу ком те жи ном раз о ча ра ња. То мас је мр зио Велс јер га је ја ко во лио или је бар во лио 
то што је Велс мо гао, или тре ба ло, да бу де, што су дви је стра не исте ме да ље. Ње го ва 
вер зи ја Вел са би ло је мје сто брит ког вје тра („Чо вјек и др во“), чи ји на род је ство рен 
од го лих ске ле та („Труд бе ник“), а зе мља за ку же на ме ти љи ма и за ра зном ше па во шћу и 
де бе лим цр ви ма („Вел шка брд ска област“). Ту је, да ље, и те мељ но ра за ра ње у „Вел шком 
кра јо ли ку”: те шко је на ћи пје сму та ко не при клад но укљу че ну у ан то ло ги је, ко ја то ли ко 
оби лу је љу том по гр дом. Ви дио сам је у пет-шест збир ки: штам па ти је уз па сто рал ну 
по е зи ју Спен се ра или Је зер ских пје сни ка је исто као из ло жи ти леш усред так ми че ња 
у ље по ти. Због ово га је не вје ро ват но моћ на: то је по е зи ја као ра то ва ње, ри је чи као 
оруж је, То ма со ва ве ли чан стве на жуч и ва тра пр ште из сва ког сло га док по сма тра сво ју 
род ну зе мљу: 

Кр та од ре ли ка та,
Вје тром на гри же не ку ле и двор ци
Са ла жним ду хо ви ма;
Ка ме но ло ми и руд ни ци што тру ну;
Не мо ћан на род,
Бо ле шљив од ро до скрв ну ћа,
Тр га леш јед не ста ре пје сме.

То ма со ва за мр ше на мре жа на ци о нал ног осје ћа ња ни је ни гдје очи глед ни ја не го у 
пје сми „Све ште ник свом на ро ду”, ур не бе сно оштрој по ле ми ци са про по вје да о ни це 
(бр ђа ни, блуд ни ци, Вел ша ни / с ва шим ов ца ма и ва шим сви ња ма и по ни ји ма, ва шим 
зно ја вим жен ка ма / ка ко сам вас са мо мр зио...) про тив сво јих зе мља ка, про тив соп стве не 



184

цр кве и се бе са мог и чи та вог бу ђа вог сви је та. Па ипак, ту је и не по гр је ши ви на го вје-
штај при вр же но сти, за ко пан под ар хе о ло шким на сла га ма пр ко са, али и да ље при су тан. 
По То ма су, стид је оно што је Велс за др жа ло као по ко ре ну на ци ју. Гр дио је зе мља ке 
што су на вод но за бо ра ви ли пра во на са мо о пре дје ље ње, што су се про да ли и оти шли, 
стал но је ин си ну и рао да су Вел ша ни са ми кри ви што су при хва ти ли да бу ду ко ло ни-
зо ва ни: гу ра ју наш је зик / у гроб ко ји смо му са ми ис ко па ли („Вје штач ка је зе ра”). Ипак, 
чак и ова су ро ва пје сма ука зу је на мрач ну, ма гич ну стра ну Вел са: има кри ко ва у ноћ ној 
тми ни / кад мје се цу со ве од го ва ра ју / и гу стих за сје да сјен ки / при та је них у ку то ви ма 
по ља.

Као Вел ша нин, То мас је био го ми ла про ти ву реч но сти, али био је истин ски ро до љуб. 
Не због то га што је сма трао ен гле ски еста бли шмент фи ли ста ри ма (иако си гур но је сте, 
исми ја ва ју ћи по вор ке / ко је не иду ни ку да; од ли ко ва ња / и злат ни ши рит; го ди шња 
при зна ња до ди је ље не од вла де и де мо кра ти ју ко ја је на пој ни ца / ко ју бо га ти и пле ме
ни ти да ју / за ва ше по што ва ње); или пак што је с на кло но шћу гле дао на Вел ша не (иако 
је сте го во рио по хвал но да су оштре / ко сти и ума окре ну тог / као нож про тив нас, 
„Исе ље ни ци“). Чи ње ни ца да је кри ти ко вао Велс чак ви ше од ње го вих не при ја те ља, 
на из глед па ра док сал на, из два ја га као истин ског ро до љу ба. Вје ро ва ти да се не мо же 
во ље ти и мр зје ти не што у исто ври је ме је илу зи ја, за о ста так ма ни хеј ске фи ло зо фи је 
за сно ва не на ду а ли зму или/или, до бро/зло. Мо же и де ша ва се. Јер чи ни се да је пра во 
зва ње ро до љу ба да из бјег не са мо за до вољ не шо ви ни стич ке прет по став ке ко је др же 
зе мљу у мје сту, и да је са гле да ја сно и про дор но, као да по сма тра ренд ген ске зра ке 
ду ше те на ци је, те да се по тру ди да то без ми ло сти и ка же, ка ко би мо гло до ћи до про-
мје не на бо ље. Ово вје ро ва ње ве за но је за фа ли би ли зам и Со кра тов ме тод, по ком 
сва ко убје ђе ње мо ра би ти пре и спи та но и ис кле са но у пра ви об лик, и оно ва жи не 
са мо за То ма са не го за мно ге дру ге ауто ре (Џејмс Џојс је ра ни је са жео овај по зив: „да 
ис ку јем још не ство ре ну свест свог на ро да“).1 То је ма ло при вла чан и не за хва лан за-
да так, али је од жи вог зна ча ја.

Ма колико да је веза с његовом земљом била сложена, Томас је био њен силан 
заступник. Јадао се због тога што су му одузели језик: Енглеско, што си учинила да 
направиш од говора / мојих очева странца на мојим уснама („Древни језик”). Научивши 
велшки прекасно, савладао је језик Владара, да га користи против њих (као Џојс и 
Вајлд прије њега). Изнад свега, настојао је да одоли покушајима да се старосједиоци-
ма наметне културна амнезија, и да пробуди оно што је заборављено. Проф. М. Вин 
Томас назвао га је „провокатором велшке савјести”, оним ко поставља тешка питања, 
који проузрокује бол и открива сакривене ране / историје у лагодном тијелу („Ро-
дољуб”), јер Томас је знао да је то једини начин да се нешто покрене и започне промје-
на. Била су потребна очајна средства.

Томас је усредоточио своја осјећања на једног лика, Јага Продерха, сељака чији 
примитивизам (или реализам) Томас презире (има нешто страшно у празнини његовог 
ума), али чијој одлучности и способности за опстанак Томас не може а да се са завишћу 

1 На ве де но пре ма Џемс Џојс, Пор трет умет ни ка у мла до сти, прев. Пе тар Ћур чи ја, Про све та, 
Бе о град, 1991, стр. 247. (Прим. прев.)
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не диви (запамтите га, онда, јер и он, исто, је ратни побједник / који опстаје попут 
дрвета под радозналим звијездама). Ето човјека снажног, древног и нијемог као гранит, 
у поређењу с нама из смијешног постмодерног свијета, шупљим људима, људима од 
сламе, како нас је Т. С. Елиот описао. Продерх је човјек који се држи на дистанци од 
вјештачке патине цивилизације која нас раздваја од земље и смрти (на нашу корист 
и штету). Прогањан овим архетипом, Томас му се стално враћа (више од двадесетак 
пута), понекад као мети за његов бијес, понекад ради мало утјехе (Јеси ли икад био 
млад, Продерх…?, Добро си ме служио, Продерх). Каткад Јаго одговори: Ја сам Продерх. 
Опростите. Не знам / о чему причате… („Инвазија на фарму”). Томасов суд о свом 
створу стално осцилује. Његове мисли су бојиште. У једној пјесми је великодушан, у 
наредној неумољив, понекад обоје истовремено. У „Афинитету” пакосно напада чи-
таоца (и кроз њега, самог себе) као неког ко није у стању да суди о усамљеном земљо-
раднику, ко не може понудити бољу алтернативу: Испретурај по лобањи, извуци ла-
дице / које труну у прашини твога срца, и што имаш да даш / да обогатиш његов дух 
или начин живота? Премда је заједљив и непостојан, страст са којом Томас маше својом 
поетском кòсом је сама по себи окрепљујућа усред уређеног грмља великог дијела 
његових и наших савременика.

Бит на ствар код Про дер ха је што је не из ми је њен, не ис ква рен мо дер ним сви је том 
и свом ње го вом нон ша лант но шћу и сла бо сти ма (као што је То мас по ка зао у љу ти том 
„Се ља ку”). За раз ли ку од нас, ни кад ни је био одво јен од зе мље, од го ди шњих до ба, од 
при род ног про це са уми ра ња. Про дерх не па ти ни од ка кве не у ро зе. У од ре ђе ном 
сми слу, он је про из вод То ма со ве крај ње од бој но сти пре ма мо дер ном сви је ту. Пре ко 
вје ро ва ња / и ре мекдје ла на ши точ ко ви пре ла зе, То мас за дир ку је у пје сми „Без од го-
во ра”. У „Мла дим и ста рим”, исми је ва ле тје ли цу ко ја по ку ша ва да „при пи то ми огром-
но не бо”. То мас је био сум њи чав, чак и су је вје ран, кад се ра ди ло о елек трич ној стру ји, 
ма сов ним ко му ни ка ци ја ма, ма те ри ја ли зму, свим спо ља шњим од ли ка ма на вод ног 
на прет ка, и вје ро вао је да нас је он не са мо уда љио од су штин ских исти на већ да је 
ство рио но ви, соп стве ни па као. Обе ћа ва ју ћи не ку да ле ку Уто пи ју, на уч ни ци, с ру ка ма 
пу ним / да ро ва ко ји уни шта ва ју („Ог њи ште”), до ве ли су нас до ну кле ар не зи ме у „Фор-
му ли” и си ли кон ских ан ђе ла „Ју тар ње се ре на де”.

Исто та ко, ре кло би се да пре тје ра но ра ци о нал на об ја шње ња о при ро ди сви је та 
ни кад не до но се утје ху, на кон што све ду жи вот на чво ро ве и мо ле ку ле / што од би ја ју 
се од чво ро ва и мо ле ку ла („За по слом”). Та кво ви ђе ње сви је та не узи ма у об зир људ ску 
ду шу: у ме ни не ма ни чег / сем ће ли ја и хро мо зо ма / што че ка ју да зач ну хро мо зо ме / и 
ће ли је („Бра во!”). То мас је јед на ко не ми ло ср дан спрам ка пи та ли зма: у „Ис пи ти ва њу” 
го во ри о злу ко је су по чи ни ле фи нан си је, о ра зо ре ним из но си ма на ра чу ну и из ли ву 
ци фа ра. У „Eheu! Fu ga ces” и да ље пре ко ри је ва сви јет у ком Лор ка/ је био не ду жан и умро 
је / млад, док је Франц, аустриј ски / цар... пре жи вио / да ста вља пот пи се / на тр но ви те 
спо ра зу ме. У То ма со вом сви је ту, као у овом на шем, крот ки ни кад ни је су на сли је ди ли 
зе мљу, ка ко је Христ обе ћао, и ма да је тре ба ло да пре у зме мо ства ри у сво је ру ке, ни-
је смо ни кад. Ис ку пље ње је уви јек би ло од ло же но. 

То ма сов од нос са Бо гом био је на тег нут. Отво ре но је то при зна вао: Има тре ну та
ка / кад се цр ни мраз ухва ти по / чи та вом би ћу, и ср це / у свом је ди ном зво ни ку ви си 
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ни је мо („Зво ник”). Док чи та мо ње го ва дје ла на јед ном уви ђа мо из ван ред ну чи ње ни цу 
да је пред на ма све ште но ли це ко је по не кад не вје ру је у Бо га: Да ли се Бог ов дје скри ва 
/ од мо је по тра ге? („У цр кви”). Сли ка од сут ног Бо га се стал но вра ћа: не ће ви ше до ћи / 
на наш ма мац („Пра зна цр ква”), Пу штам сни мак / ње го ве шут ње опет / и опет са мом 
се би („Ре ви зи ја”), Мо ли тве по пут шљун ка / ба че не у про зор / не ба („На род на при по-
вјет ка”). Ово је Бог ко ји не од го ва ра; па ипак, то ни је ни из да ле ка све ште ни ко ва нај-
по дру гљи ви ја оп ту жба про тив свог твор ца. У „Бур го су” је осли као бо жан ство као 
па ра зи та: без сјен ке као Бог / ко ји је ту зе мљу ство рио / и сад си са ње ну крв. У „Од је ци ма”, 
хри шћан ски Бог је чан гри зав: Сво је гла вост ње го вог од би ја ња да од го во ри / раз ја ри ла 
га је. У „Остр ву” То мас нам да је су ро вог, зло на мјер ног Бо га: И Бог ре че, по ди ћи ћу цр кву 
ов дје / и учи ни ти да ме овај на род обо жа ва / и на ни је ти му си ро ма штво и бол.

Нео р то док сан до са мог кра ја, То мас је при знао у ин тер вју и ма да би га при је пар 
вје ко ва Ин кви зи ци ја осу ди ла као је ре ти ка, ус пут на го вје шта ва ју ћи да је и сам Христ 
сво је вре ме но био пје сник и је ре тик. Мо же се ре ћи да је сам чин пи са ња је ре ти чан, у 
сми слу да се сва ве ли ка књи жев ност на па ја сум њом, и пре и спи ту је дог ме, док три не 
и не по гр је ши вост. То мас ни је био мо нах да се за тво ри и за вје ту је на ћут њу. У од но су 
на вје ру, као и на на ци о нал ност, био је ро ђе ни иза зи вач не во ља. Он до во ди то до ло-
гич ног за кључ ка и сли је ди је ре тич ку исти ну у је згру бе ле три сти ке, чи ње ни цу да је 
пи сац при вре ме на за мје на за Бо га, узур па тор, тво рац свје то ва, и из ри чи то се пред-
ста вљао та ко у „Ства ра њу”: и кад сам га на пра вио / стао сам га опре ма ти / по свом 
уку су: пр во ма хо ви на па за тим тра ва...

У по чет ку, из гле да, То ма со ва Би бли ја би ла је са мо Ста ри за вјет, сви јет сум по ра и 
ог ња гдје је Ка ин убио бра та, Ло то ва же на је по ста ла стуб со ли, а Јов је бес крај но на 
му ка ма (мо же те за ми сли ти ка ко се све ово до га ђа у искон ском ши праж ју и по пла ни-
на ма То ма со вог пеј за жа). Јем ство љу ба ви, спа се ња и прав де за си ро ма хе ко је Христ 
ну ди из гле да, у нај бо љем слу ча ју, као оп сје на. У нај го рем, на да је у овој зе мљи го то во 
кле тва, увре да, ко ја ла жним из гле ди ма за спа се ње чи ни жи вот још те жим за из др жа ти: 
а у књи зи ко ју сам про чи тао / Бог је љу бав. Ал’ кад по диг нем по глед, не из гле да ми / та ко 
(„Ко ји”). Про рок у пра вом сми слу те ри је чи (тј. глас из пу сти ње), То мас је бје снио про-
тив не прав де и про тив Бож јег ћу та ња и не дје ла ња, и то га је по не кад до во ди ло у ста ње 
да у све сум ња. На пу стио сам / сво је те о ри је, лак ше увје ре ња / вје ро ва ња. Не ма огра де 
да се / за њу ухва тим, при зна је у „Рав но те жи”. У „Пре кам бри ју му” ја ди ку је: оно што 
ми тре ба / са да је вје ра да ми омо гу ћи да не тре ми це уз вра тим по гле ди ма / ис ке же них 
ли ца па ци је на та ове луд ни це. Вје ра, за То ма са, ни је би ла не што што на про сто има мо 
већ не што за шта, и са чим, се тре ба бо ри ти – хлад на, не у хва тљи ва и уда ље на као 
зви је зде.

Не ис пу ње ност у ср жи ње го вог би ћа на чи ни ла је мо жда од То ма са ову за је дљи ву 
осо бу, пу ри тан ског про по вјед ни ка, али исто та ко, на не ки на чин, и ве ли ког пје сни ка. 
Она до брим ди је лом об ја шња ва ско ро пот пу ни пе си ми зам у ње го вом опу су, али и 
ње го ве аду те. У „Се о ском дје те ту”, по сма тра пу стош се љач ког жи во та: и та ко ће да ни 
од лу ња ти у мје се це и мје се ци у го ди не... ку ћу ко ја се рас па да, и шап та че на сте пе ни ца ма 
(што под сје ћа на фран цу ски из раз „L’ésprit de l’esca li er”, трен ка да вам пад не на па мет 
са вр шен од го вор али је пре ка сно да га упо тре би те). Жи вот се од ла же, му дрост при-
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сти же пре ка сно и не што дру го за вр ши на мје сту жи во та: гу бље ње вре ме на, бес крај ни 
ци клус ру ти не. 

Оно што је ван сва ке сум ње је да је Р. С. То мас био пје сник из му чен пе си ми змом. 
Ни је то би ла инер ци ја као у де пре сив них љу ди. Слу ти мо да је ње гов пе си ми зам био 
та ко све о бу хва тан да би ра до ин сце ни рао соп стве ни Су мрак бо го ва из свог вел шког 
скло ни шта да је мо гао, јер та јио је хи ли ја стич ку же љу да окон ча све са тут њем а не 
цви ље њем. Она је при сут на у Ту мо вој отег ну тој тра ге ди ји у „Ва зду шном гро бу”; у ту-
роб ном „Мли ну” (Мр вио је ме не); не вје ро ват ној али мор бид ној „Смр ти јед ног се ља ка” 
(Сје ћам се исто и за ро бље ног вје тра / ко ји ки дао је за вје се, и уче ста не / хи сте ри је по
ди вља ле свје тло сти на по ду); у ре мек-дје лу уда ље но сти и смр ти, „Иван су” (Ко га оста
вих на су ка ног на про стра ној / И са мот ној оба ли ње го ве ту роб не по сте ље); у „Упо знај те 
по ро ди цу”, гдје нам пред ста вља Џо на Пр вог, Џо на Дру гог итд. (Ви дио си већ то ли це / 
ка ко се на ги ње из мрач не про шло сти / из му че но у љу том ви хо ру ми сли) и у ње го вом 
мо жда нај бо љем дје лу, па тво ре ној „На фар ми”. По сто је ства ри су мор не као гле да ње 
кон гре са Мла дих То ри је ва ца, ре ци мо, или на сло ви Деј ли меј ла, али ни ко не мо же над-
ма ши ти су мор ност Р. С. То ма са кад је на вр хун цу, и на са мом дну. У свим овим пје сма ма 
је осје ћај пре влад не кла у стро фо би је, гу ше ња, и на су прот то ме, То ма со ва нео до љи ва 
по тре ба да не што ура ди по том пи та њу, чак и ако то зна чи све уни шти ти. Још је дан пут, 
по ср ну ли ро ман тик по ста је ни хи ли ста.

По не кад је та мр жња усмје ре на ка са мом се би. У „Од ра зи ма”, ко ју су Ma nic Stre et 
Pre ac hers штам па ли на омо ту свог јед на ко мрач ног ал бу ма This Is My Truth, Tell Me Yours, 
То мас се су прот ста вља фу ри ја ма ко је пре би ва ју у ње го вом огле да лу док ста ри: Тво је 
ли це ко је при бли жа ва се при ја тељ ски на стро је но / је би је ла за ста ва за ко ју не ма ре / 
не ма при мир ја са фу ри ја ма. Ова сум ња у се бе на ве ла га је да на сло ви сво ју ауто би о гра-
фи ју Neb, што зна чи „ни ко” на вел шком. Кроз пу ку по сто ја ност пе си ми зма, То мас је 
ство рио соп стве ни жа нр, Вел шку го ти ку. Или, мо гло би се ре ћи, соп стве ну зе мљу, мје сто 
на чи ње но од осје ћа ња и сли ка ко је му се стал но вра ћа ју, мје сто са мр ти, вје тро ва, ог њи-
шта, ко сти ју, со ко ла, чај ни ка, ка ме ња, зви је зда, ки ше, плу го ва, сту де ни, кр ви и мо ра, 
хоб сов ско окру же ње пре да то ра и пли је на, гдје је смрт Бо жи ја ко смич ка ша ла на ра чун 
свих нас. По сто ја ност ат мос фе ре и фи гу ра тив ног је зи ка не из бје жно чи не То ма са под-
ло жног па ро ди ји и отр ца ној сен ти мен тал но сти (Сје ћаш ли се Деј ви са? Умро је, знаш?...), 
али иако би би ло ла ко скло пи ти пје сму од ко ца ка ко је је он ко ри стио, ни јед на од њих 
не би зна ла ис по ру чи ти из не над на от кри ћа и жа о ке као што то чи ни по сљед њи стих 
пје сме „На фар ми”. 

Иако је То ма со ва дје ла ла ко оп ту жи ти за за гу шну не га тив ност и ду бо ки не до ста так 
сми сла за ху мор, ипак је мо гу ће на слу ти ти тре нут ке ље по те и исти не кроз на пу кли не: 
воћ њак зви је зда у не ис пе тим кро шња ма но ћи („Се о ско ди је те”); тро мо би по ди гао ру
ку / и ње жно ор ке стар / звје зди ца по чео би / да сви ра пр ве так то ве / ноћ не увер ти ре 
(„Ди ри гент”); Ло сос ко ји ле жи у ду би на ма Лин Ли фо на / по тај но као ми сао у там ном 
уму (из „Древ них ста нов ни ка сви је та”, ко ја је оста ви ла ути сак на Те да Хју за). По не кад 
су ље по та и ту роб ност ис пре пле та не: ка ме но ло ми си ве ки ше („Вал тер Ла и варк”) или 
ру ше ви не не ба, из ну тра из го ре ле од ва тре / по зног сун ца, што још уви јек ти ња (“На-
јам ник”).
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Овај оса мље ни пје сник ни је пот пу но ин те лек ту ал но остр во. На при мјер, одао је 
сла ду њав омаж Ви ли ја му Ба тле ру Јеј тсу (за па њу ју ће / и ла ви ринт ске ста зе ње го вог 
не про бој ног ума), ко ји при зна је од ре ђе ну срод ност, али и дис тан цу (су ви ше сти дљив 
пред ње го вим пре зри вим гње вом / да се др знем про би ти там не, не до ку чи ве на о ча ре). 
Као пје сник, То мас се обра ћа Кан ту („Зе ле не ка те го ри је”), Ше ли ју („Пје сма док го ди на 
се ми је ња”), Ва ла су Сти вен су, Де гау, Пи ка су и мно гим дру гим сли ка ри ма. Про на ла зи 
срод не ег зи стен ци ја ли стич ке ду ше у Сје ре ну Кјер ке го ру и До сто јев ском пре о бра ће-
ном пред стре љач ким стро јем (ду бо ко је раз ми шљао о за го нет ки Ива на Ка ра ма зо ва). 
У „Уку су” То мас чак и да је кра так пре глед оних ко ји ма се ди ви и ко је је от пи сао из 
ре до ва књи жев них ве ли ка на: Драј де на ни је сам под но сио / ни пре фи ње но бра то у би
ство / По у па.

По вре ме но, То мас би уте као из за тво ра ко ји је око се бе по ди гао са др жи ном сво јих 
пје са ма, као ка да је из ма штао бро до лом у „Спа ше ни ци ма”, утва ре Ин ди ја на ца у „Пред-
ска за њи ма” (Над из ну три ца ма што су се пу ши ле / ви дио је пр вог би јел ца ка ко сти же са 
сво јим пу шка ма и там ни ца ма) или сле та ње на Мје сец у „Астро на у ти ма”. Су о ча вао се 
са ста ро шћу са уви јек искре ном ком би на ци јом сна жне фру стра ци је и ре зиг на ци је, као 
ка да је на сто јао да за тек не огле да ла у исто и ме ној пје сми, или ка да би опа ко „спу стио” 
ам би ци о зним пје сни ци ма („Не по сла то”) или се су прот ста вио смрт но сти у ср це па ра-
ју ћем „Бра ку”. 

На кон цу оста је ути сак да је у се би То мас био свје стан то га ка ко су на ње га гле да ли 
и ка кав је био, да је имао оклоп, пр ву од бра ну од ма те ри јал ног сви је та. „Зна ње” ти-
пич но по чи ње: на кон спо рог тро ва ња / и пре вр тљи во сти го ди шњих до ба, али то ме се 
су прот ста вља: По ти штен? Је сам ђа во ла! / Тре ба не што ви ше од мр твач ких ко ла ки ше 
... да ме смак не са ви со ке гра не мог сми је ха. Да ли је сми јех био упу ћен се би са мо ме, 
на ма или жи во ту и смр ти уоп ште, са мо је То мас знао.

Гу сти сно ви зби ја ју се на бли је дој му ло ба њи: ка ко узе ти мје ру не ко ме ко је на пи сао 
та кав стих? Да ли да му се ди ви мо, да га са жа ље ва мо или да га се пла ши мо? Р. С. То мас 
је био опре чан дух. Не да се смје сти ти ко мот но у на ше ми сли, у вел шку кул ту ру, у те о-
ло ги ју или пје снич ки ка нон. У сви је ту бо ја жљи вих пје сни ка и нео пре дје ље них љу ди, 
то је оно што га спа са ва. Био је не ко ко га ни кад не би мо гли при пи то ми ти, ко се ни је 
укла пао и ко је кр чио свој пут, и без ње га је наш сви јет оскуд ни ји.

(С ен гле ског пре ве ла Ма ри ја Бер гам)




