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ГО ВОР НА СА ХРА НИ ТО МА ЖА ША ЛА МУ НА
(Љу бља на, 5. 1. 2015)

Јед на од нај сна жни јих пе са ма То ма жа Ша ла му на, „Ба ла да за Мет ку Кра шо вец“, 
по чи ње сле де ћим ре чи ма:

Био је че твр ти ја ну ар уве че у Мек си ку
кад сам по след њи пут у свом жи во ту остао без
све сти.1

То је ју че ра шњи да тум. То маж Ша ла мун ни је утих нуо два де сет сед мог де цем бра; 
он и да ље го во ри. Но, ње гов је го вор све вре ме био ујед но и ти ши на, јер по е зи ја ни је 
са мо го вор, већ је ујед но и ти ши на – за ње га пак по е зи ја је би ла је ди ни го вор. Са хра не, 
као дру штве ни ри ту ал, обич но има ју јед ну ту жну функ ци ју: да из но ва уте ме ље за јед ни цу 
жи вих раз гра ни че ну од мр твих. Ме ђу тим, То маж Ша ла мун је у је зи ку на пра вио та кву 
екс пло зи ју да је њом са мом ука зао на то да су по ла ри за ци је те вр сте по гре шне. Уко ли-
ко је да нас ко мр тав, то за си гур но ни је То маж Ша ла мун, бе смрт ни, веч ни, све тли То маж 
Ша ла мун, ко ји је на пи сао да од ла зи са сво јим жи во том та мо где је сте и да је смрт са мо 
гре шка у име но ва њу оних ко ји ма је би ло за кло ње но све тло. Он ко ји је жи вео са све шћу 
да је свет рас пад све та. И ујед но жив пи сао о се би као да је већ мр тав, про збо рив ши 
кроз соп стве ну смрт у пе сми „Епи таф“, у ко јој од ба цу је сва ко уљуљ ку ју ће по вла че ње 
гра ни це из ме ђу жи вих и мр твих ко јом чо век уте ме љу је дру штве ни жи вот:

Са мо Бог по сто ји. Ду хо ви су утва ра.
Сле пе сен ке ма ши на ко је по кри ва ју По љу бац.
Мо ја смрт је мо ја Смрт. Не де лим је 
с ту пим ми ром дру гих по ни ште них под зе мљом.

Ти ко ји ћеш клек ну ти на мој гроб, 
зе мља ће се за тре сти. Из по тиљ ка и ге ни та ли ја, 
чу па ћу ти слат ки сок. Дај ми уста.
Па зи да ти ка кав трн не про би је

буб њић, док се бу деш ва љао као црв, 
жив пред мр твим. Бла го, бла го не ка те
уми је ова бом ба ки се о ни ка. Не ка те раз не се са мо

1 То маж Ша ла мун, Ба ла да за Мет ку Кра шо вец, пре вео Ми лан Т. Ђор ђе вић, Ар ка, Сме де ре во, 
2003, стр. 58. (Прим. прев.)
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оно ли ко ко ли ко ти под не се ср це. Уста ни и 
за пам ти: во лим сва ко га ко ме спо зна.
Увек. Уста ни сад. Пре дао си се и про бу дио.2 

То маж Ша ла мун је ре као:

Ни ка да ни сам био чо вјек.
Ва зда ан ђео.3

Те ре чи ни кад ни сам раз у мео ме та фо рич но. Иа ко је ре као да по е зи ја по сто ји за то што 
чо век ни је бог, и да је то оно што чо век нај те же под но си, то ни ка да ни сам схва тио као 
скру ше но при ста ја ње на чо ве ко ва огра ни че ња, већ као по зив на њи хо во пре ва зи ла же-
ње: на ону тран сфор ма ци ју су бјек тив но сти ко ју су Дан те и Па зо ли ни на зва ли tra su ma nar. 

„Чи та ти: во ле ти“, на слов је јед не од ње го вих пе са ма. Чи та ти, истин ски чи та ти по е зи-
ју То ма жа Ша ла му на већ зна чи во ле ти јер се ње го ва по е зи ја до га ђа та ко што тран сфор-
ми ше су бјек тив ност би ћа ко је чи та. Као вра ћа ње ви да сле пи ма. Што мо же и бо ле ти.

То ма жа Ша ла му на сам, от кад сам пр ви пут по гле дао у ње го ве ва тре не очи, до жи-
вља вао као би ће ко је си ло ви том енер ги јом ге не ри ра љу бав. По це лом све ту, на свим 
кон ти нен ти ма. „You are lo ved he re“, по ру чу је му у Пла вом сту бу Ке вин Хол ден из Аме-
ри ке. „Ша ла мун пе сник ра до сти, што ме је спа сао / смр ти и на у чио да се ра ду јем том 
жи во ту“, пи ше Ми лан Ђор ђе вић. 

Ша ла мун, ко га је Ју ре Де те ла на звао „ди вљим мај сто ром“ у сво јој пред смрт ној 
пе сми, умео је нај ди рект ни је опе ри са ти енер гет ском ди мен зи јом је зи ка. О пи са њу 
по е зи је је на пи сао: 

Као у
љу ба ви,
све се

по ка же.
Ре чи дрх те
ако су 

пра ве.
Као што те ло
дрх ти 

у љу ба ви, 
дрх те ре чи 
на па пи ру.4 

2 Исто, стр. 27. (Прим. прев.)
3 То маж Ша ла мун, Ме то да Ан ђе ла, пре вео Јо сип Ости, Икро „Мла дост” – „Же ље за ра Си сак”, 
За греб – Си сак, 1980, стр. 103. (Прим. прев.) 
4 Пе сму „Пи са ње“ пре вео је и Де јан По зна но вић: То маж Ша ла мун, Пе сме Pe smi, На род на књи га, 
Бе о град, стр. 267–269. (Прим. прев.)



Не ма ин стан це ко ја би мо гла ту би ло шта при кри ти. Пе сник ка же: „Бож је де сни то 
ви ше не мо гу / при кри ти“.

„Во лим сва ко га ко ме спо зна.“ Та љу бав ни је ствар емо ци ја, не го – у свој сво јој ви-
сце рал ној ди рект но сти – ствар спо зна је, не што ап со лут но над лич но. Ша ла мун не 
опе ри ше емо ци ја ма, не го ме ха ни зми ма ко ји ге не ри ра ју емо ци је. И обо рив ши на том 
ни воу све сен ти мен тал не илу зи је, отва ра про стор за су о ча ва ње с не под но шљи вом 
ин тен зив но шћу ап со лут не љу ба ви. 

Пи там се сад да ли ово што сам ре као о чи та њу и љу ба ви уоп ште мо же под не ти 
бли зи ну те ин тен зив но сти. Ма ри на Цве та је ва пи са ла је Рил кеу – ма ло пре ње го ве 
смр ти – да он ни је њен нај о ми ље ни ји пе сник, већ при род на по ја ва ко ја не мо же би ти 
ње на и ко ја се не во ли већ под но си.

Кад сам То ма жа Ша ла му на по след њи пут ви део у фи зич ком об лич ју, имао је крај 
се бе фо то ко пи ју књи ге с пре пи ском Цве та је ве, Па стер на ка и Рил кеа, у ко јој је то пи смо.

По ми слио сам да је Цве та је ва пи са ла и ње му.
Ша ла мун је та кав. Ша ла мун је до се гао онај нај ви ши сту пањ с об зи ром на ко ји истин

ско пи та ње о ње го вој по е зи ји ни је шта ко ми сли о њој или да ли се она не ко ме до па да 
или не, не го са мо мо же мо ли је под не ти или не.

Ме ђу тим, љу бав о ко јој го во ри Ша ла мун, је сте упра во то под но ше ње.
Ње му су увек би ли по треб ни огром ни про сто ри; не са мо пре ко о ке ан ске и ин тер-

кон ти нен тал не да љи не, не го ин тер га лак тич ке. И ме ђу је зич ке. Из да љи не је увек био 
мно го ја сни је пер ци пи ран не го из бли за. У ње го вом др жа њу би ло је не што ари сто крат-
ско, не што што ме под се ћа на дру га вре ме на. Јед ном ми је на раз глед ни ци из Фе ра ре 
с фо то гра фи јом на ко јој је Ка сте ло Естен се, на пи сао: „Ов де су на ша бра ћа!“ А нај сна-
жни ју пе сму о то ме ка ко То маж Ша ла мун ства ра исто ри ју на пи сао је Жак Ру бо, ко ји 
ни је са мо је дан од нај ве ћих жи вих пе сни ка фран цу ског је зи ка, већ и про у ча ва лац ли-
ри ке ок ци тан ских тру ба ду ра. То маж Ша ла мун је пи сао на сло ве нач ком је зи ку и у ње му 
отво рио но ве ре ги стре ко ји се пре ње га ни су мо гли чу ти, ме ђу тим ко ли ко је био про-
та го ни ста до га ђа ња у Сло ве ни ји, био је про та го ни ста до га ђа ња и дру где; уче ство вао 
је у ства ра њу по е зи је Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва од се дам де се тих го ди на на да ље, 
од вре ме на кад је, на при мер, пи сао и био у те сној ве зи с Бо бом Пе рел ма ном, до да нас 
кад ње го ва по е зи ја ути че на фор ми ра ње та мо шњих мла дих пе сни ка. Ве за но за на чин 
на ко ји је пи сао на сло ве нач ком је зи ку, опет ми до ла зи у ми сли јед но пи смо Цве та је ве 
упу ће но Рил кеу; она ка же да пе сник мо же пи са ти на фран цу ском а да не мо же би ти 
фран цу ски пе сник; да она ни је ру ска пе сни ки ња и да се увек чу ди ка да је др же за та кву; 
чо век је, на и ме, пе сник упра во сто га да не би био Фран цуз, Рус и та ко да ље.

Ин тен зив ност То ма жа Ша ла му на у за ње га пре ма лом сло ве нач ком окру же њу мно ги 
ни су ус пе ли под не ти. Би ло је пе ри о да кад је мо гао да пи ше пе сме са мо из ван Сло ве-
ни је. Је дан од нај по зна ти јих сти хо ва из По ке ра го во ри о исе ље њу – прем да је Ша ла мун, 
у исти мах, и то све вре ме, ра дио с ве ли ком љу ба вљу на то ме да тај про стор по ста не 
ве ћи и бо љи за жи вот. Он сам, ула зио је у ње га као ве тар. И у том про сто ру у ко јем 
му ми је ака дем ске бо лу и стра сти још увек апла у ди ра ју, про сто ру Па ска ла ко ји се по-
тру дио и Ба ха ко ме се, ето, по сре ћи ло, ре ак ци је на ње га су с вре ме на на вре ме би ле 
чуд не. У Сло ве ни ји – али са мо у Сло ве ни ји – ви ше пу та сам чуо опа ске пу не за ви сти 
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да је Ша ла му но ва ло ги ка, у би ти, уро ње на у под руч је ди мен зи ја дру штве не мо ћи и 
слич но. За то бих во лео јед ном за сваг да да на гла сим: упра во То маж Ша ла мун, ко ји је 
ина че сјај но вла дао „со ци јал ном ми ми кри јом“, ни је био уро њен у дру штве ну ди мен-
зи ју, не го се као пе сник, ми мо ње, ди рект но су о чио с фан та зма го риј ским окви ри ма 
на ко је је при ка че на дру штве на ствар ност, као и с ме ха ни зми ма ко ји ту ре ал ност по-
кре ћу. Исто ри ја ко ја га је истин ски за ни ма ла би ла је исти на све тло сти, и ње го ва 
ме то да би ла је Ме то да ан ђе ла. Био је све тао и благ, а у исти мах се кре тао у сфе ри 
сно ва и су мра ка и знао је да истин ска ег зи стен ци јал на сло бо да укљу чу је су о ча ва ње 
с мон стру о зним. Као Јејтс, по зна вао је за ко ни то сти по ко ји ма има ги на ци ја тран сфор-
ми ше ре ал ност. Упра во по зна ва ње тих под руч ја да ло му је ту све сну же љу да сво јом 
по е зи јом не ке про сто ре фор ми ра, да на њих ути че, да уну тар њих ин тер ве ни ше; же-
љу за „фор ми ра њем свет ске енер ги је“, ка ко је на пи сао. „Кад ти дла ном на пра вим уста, 
оста ну. / Пу ца ју. Ме ња ју бо ју. Зо ву цр ве но из си вог“, пи ше у пе сми „Хри стос пред Хер-
ме со вим вра ти ма“. Ка да се не ми ло срд но су о чио с фан та зма го риј ским ме ха ни зми ма 
ко ји по кре ћу свет, иза шле су на све тлост да на и нај тра у ма тич ни је са др жи не; та ко тра-
у ма тич не да се још да нас мо гу на ћи љу ди ко ји, на при мер, те шко мо гу раз у ме ти за што 
је ње го ва пе сма „За што сам фа ши ста“ ан ти фа ши стич ка пе сма.

То ма жу Ша ла му ну, ко ји је с бла гим сар ка змом го во рио да је из ван по е зи је не пи смен, 
по вре ме но би спо чи та ва ли да ни је до вољ но уко ли ко се са мо пи шу пе сме, не го да се 
мо ра би ти мул ти ак ти ван, ан га жо ван ин те лек ту а лац, а не са мо пе сник што пе ва као 
пти ца. Као да ни је упра во по зи ци ја ко ју је жи вео То маж Ша ла мун, по зи ци ја то тал не 
по све ће но сти по е зи ји, по зи ци ја ко ја је нај ан га жо ва ни ја. На њој је ис тра ја вао вр ло све-
сно; го во рио ми је ка ко му је у то ме био ва жан осло нац жи вот ни са вет ко ји му је не ка-
да дао Вас ко По па. Упра во том по зи ци јом – он ко ји ни је по пу стио у по гле ду сво је же ље 
– отва рао је ег зи стен ци јал ну сло бо ду за сав про стор у ко јем је ди сао. Еруп ци ја ње го ве 
по е зи је би ла је за сло ве нач ки про стор са ма по се би ва жни ји по ли тич ки чин не го што 
би би ла ма ка ква по ли ти за ци ја. Ње го ве пе сме ни су са мо тра жи ле дру га чи ју мен тал ну 
кли му, не го су је, са мим тим што су би ле ту, сво јим но вим је зи ком већ ус по ста вља ле 
– и ти ме су не по врат но пре о бра зи ле сав про стор на свим рав ни ма. На при мер: На та ша 
Ве ли ко ња сто га да нас мо же увр сти ти ње го ву осло ба ђа ју ћу по е зи ју у са ме „те ме ље на 
ко ји ма се фор ми рао геј и ле збиј ски ак ти ви зам сре ди ном осам де се тих го ди на“.

Као ни за над ре а ли сте, ни за То ма жа Ша ла му на по е зи ја ни је би ла књи жев ност већ 
ста ње ду ха. Ко је пак ни је сво ди во са мо на пе сни штво. То маж Ша ла мун је су де ло вао и 
у ре во лу ци ји ви зу ал не умет но сти. И у то ме је ње го ва уло га би ла од свет ског зна ча ја. 
Сво јим би ва њем у гру пи ОХО био је прет ход ник са вре ме не умет но сти, део по кре та 
ко ји је ус по ста вио но ву сен зи бил ност, но ву кон цеп ту а ли за ци ју су бјек та и објек та, 
но ви де фе ти ши зо ван од нос пре ма све ту. 

Ка да ми је Мет ка Кра шо вец не ко ли ко да на пре ње го ве смр ти ре кла да се То маж 
за и ста опра шта, не ко ли ко са ти сам ше тао по гра ду у мра ку и ми слио на ли ни ју ко ју је 
у вре ме ОХО-а кре дом ву као по Но вом Са ду. Ка ко та ли ни ја још увек тра је; ко је је дан-
пут на тај на чин ву као ли ни ју кроз про стор, ни кад не пре ста не да је ву че. 

Та се ли ни ја не где су сре ла с ли ни јом Бер не та Њу ме на; где је Њу ма но ва ли ни ја по-
ни кла, пи ше Ша ла мун, ту је он [Шаламун] из ни као као црн, там но плав, бли став цвет, 
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не до дир љив и не до так нут – у све тлу Зо ха ра и Абра ха ма Абу ла фи је, гно сти ка и нео-
пла то ни ста, оних ко ји отва ра ју про сто ре у ко ји ма се као у љу ба ви гр ле Христ и Хер мес, 
као код Нер ва ла. 

А у ства ри, ли ни ја ко ју је ву као – ко ју још увек ву че – кр ва ри. У јед ном ин тер вјуу, 
го во ре ћи о свом пи са њу, ре као је да је он на лик зе цу ко јем кр ва ри ша пи ца, те оста вља 
траг док тр чи по сне гу.

То маж Ша ла мун је умро кад су у Љу бља ни по че ле да па да ју пр ве па ху ље сне га. 
Јед ном је о се би ре као да је же лео би ти ме ди те ран ски пе сник – али то за ње га ни је 
мо гла би ти же ља за ге о граф ским огра ђи ва њем. У јед ној пе сми пи ше о све му „што се 
у сне гом по кри ве ним шу ма ма ве зу је за Ме ди те ран“.5 Јед на од ње го вих нај бо жан стве-
ни јих пе сма ма го во ри о сне гу, смр ти, са мо ћи:

ПА СТИР

За ве ја ло је др ве ће, за ве ја ло. 
Под ста јом ва тра, гре јем сво је оба мр ле ру ке.
Ов це ми па да ју од хлад но ће, на ле ђа, 
бле је сво јим млеч ним ва па ји ма, на ле ђи ма.

Ве ко ви ма сам већ у бр ди ма да бих чу вао Се дам
је зе ра. Ка ко су кру жи ли ја стре бо ви, глад ни и 
по кла ли ми ов це, јед ну за дру гом, ис под Кр ста!
Бе ла је по ста ја ла мо ја га реж под цр нопла вим

сво дом. Снег и лед про гу та ју све. Сви сем ме не
има ли су сво је вре ме. Мо ја ужи ва ња, мо ји
зви жду ци, мо ја до ли на. Увек сам био сам

са сво јим окрут ним псом ко ји гри зе ре мен мо је
тор бе да би се угре јао од гла ди. Да би 
за у ста вио глу во це па ње ова ца у ме ки снег.6 

То је јед на од нај ве ли чан стве ни јих мо гу ћих из ја ва о са мо ћи. Ко ја ни је јед но став но 
са мо ћа чо ве ка у дру штву дру гих љу ди, већ са мо ћа у од но су пре ма вла сти тим атри бу-
ти ма; са мо ћа одво је но сти од соп стве них ужи та ка, соп стве них зви жду ка. То тал на де-
пер со на ли за ци ја. То маж Ша ла мун ка да го во ри о То ма жу Ша ла му ну зна да не го во ри 
о се би, не го упра во у тој тач ки до се же ви шак де пер со на ли за ци је. Исто као Ма ја ков ски. 

То маж Ша ла мун је не ман.
То маж Ша ла мун је ђу ле у ва зду ху.
Ни ко не зна за ње го ву ор би ту. 

5 То маж Ша ла мун, Ам бра, пре вео Ми лан Т. Ђор ђе вић, ЛИР БГ, Бе о град, Би бли о те ка Фо рум пи-
са ца, 2002, стр. 40. (Прим. прев.) 
6 То маж Ша ла мун, Ме ра вре ме на, пре вео Ми лан Ђор ђе вић, Би бли о те ка Па на Ду шиц ког, Бе о град, 
1990, стр. 9. (Прим. прев.)
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Ле жи у по лу мра ку, пли ва у по лу мра ку.
Љу ди и ја га гле да мо, за чу ђе ни, 
на да мо се до бру, мо жда је зве зда ре па ти ца.7

И упра во том де пер со на ли за ци јом То маж Ша ла мун уте ло вљу је са му по е зи ју. Још 
ви ше: уте ло вљу је сам про стор из ко јег до ла зи по е зи ја. Уко ли ко бих да нас мо гао ре ћи 
да је То маж Ша ла мун је дан од нај ве ћих пе сни ка свог вре ме на на све ту, то уоп ште не 
би био по ку шај не ка квог оце њи ва ња, што би би ло сме шно, већ из раз спо зна је да је 
сво јим пи са њем на свет ској рав ни ус по ста вио је дан нов на чин по сто ја ња по е зи је. На-
ро чи то по е зи ју ње го вог по след њег пе ри о да чи там као све сно ус по ста вља ње на чи на 
пи са ња из под но ше ња оне гра нич не по зи ци је на ко јој се до га ђа по след ња, у јед ном 
пи сму на пи са на Рем бо о ва пе сма за ко ју по сто је две тра ди ци је чи та ња: јед на, ко ју су 
за го ва ра ли над ре а ли сти, пре по зна ла је ту пе сму као Рем бо ов нај ви ши ду хов ни те ста-
мент, док су дру ги го во ри ли да се уоп ште не ра ди о пе сми, не го да се Рем бо у том 
пи сму хтео на ша ли ти. Украт ко: то та лан ри зик ко ји зах те ва пре по зна ва ње не пре по-
зна тљи вог у флу ид ном под руч ју, у ко јем пе сник опе ри ше ства ри ма ко је исто вре ме но 
је су и ни су – упра во ту се до га ђа ствар на тран сфор ма тив на сна га по е зи је.

У Ша ла му но вим по след њим књи га ма је зик се све ви ше кре ће по ау то ном ној ло ги-
ци ко ја про бле ма ти зу је уо би ча је ну ре фе рен ци јал ност, а ујед но се по е зи ја у њи ма на 
сва кој тач ки мо же ви де ти и сек су ал но ин тен зив но те ле сно осе ти ти. Ша ла мун је на чин 
по сто ја ња по е зи је на до тле не чу јан на чин при бли жио на чи ну по сто ја ња му зи ке. У 
де тињ ству је био нео бич но му зич ки на да рен; по том се уда љио од то га – али му зич ки 
прин цип се вра тио у ње го вој по е зи ји; не са мо у ње ном зво ну, већ у те мељ ном на чи ну 
ка ко се у њој по ве зу ју сло ва, ре чи, сли ке.

Над сво јим пи са њем био је за чу ђен; јед ном ми је чак на пи сао да му оно по вре ме-
но ли чи на жа бљи мрест. Ме ђу тим, узмем ли ту сли ку до слов но, ука зу је се не што 
див но: из сва ке тач ке то ком про це са чи та ња мо же се ро ди ти но во ау то ном но жи во 
би ће, уко ли ко су му да ти жи вот ни усло ви. Уко ли ко је су – из ру че но је, на и ме, опа сно-
сти и ри зи ку, а то зах те ва од го вор ност од сва ког ко чи та.

Јед ном кад смо раз го ва ра ли о по е зи ји на гла сио је да су упра во опа сност и ри зик 
кључ ни кри те ри ју ми. „Ко не кро чи у пра зно не при ја тељ је на ро да“,8 на пи сао је. 

Наш пр ви су срет збио се у од но су спрам Смр ти. Ни ко ни је на на чин на лик ње го вом 
раз у мео мо ју пр ву пе снич ку књи гу у ко јој је пре по знао во ђе ње љу ба ви са Смр ћу. 
При по ве дао ми је да је ка сни је са мо јед ном осе тио исто – у не ким сно ви ма. Ка сни је 
ми је ре као да ме го ди на ма ни је смео по гле да ти у очи јер сам био, ка ко му се чи ни ло, 
у вр ло не ста бил ном ста њу.9 Ме ђу тим, то ком на шег пр вог су сре та имао сам осе ћај да 
ме још ни ко ни је та ко ди рект но гле дао у очи.

7 То маж Ша ла мун, Пе сме Pe smi, стр. 207. (Прим. прев.) 
8 То маж Ша ла мун, Ана ло ги ја свје тло сти, пре вео Јо сип Ости, Б „100 x 165“ Б, Бе о град, 1980, стр. 
13. (Прим. прев.)
9 Ви де ти пе сму: „Сло вен ска гла зу ра, Ми кла у жу“: То маж Ша ла мун, Ри јеч је те мељ сви је та – из бор, 
1987–2011, пре вео Јо сип Ости, ОФК, Це ти ње, стр. 137. (Прим. прев.)
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Ни кад ра ни је ни сам до жи вео да не ко са мном раз го ва ра о по е зи ји на та кав на чин. 
Од мах ми је по стао јед но од нај ва жни јих би ћа у жи во ту. То ли ко је ства ри за ко је сам 
му бес ко нач но за хва лан. Ка да сам му ско ро две де це ни је ка сни је по слао сво ју књи гу 
Пла ва ха љи на, на пи сао сам му искре но да је мо жда је ди ни ко ји ће је за и ста раз у ме ти. 
Стра шно је из гу би ти та квог чо ве ка. И знам да кроз то не про ла зим са мо ја.

Ре као је да ни је на да рен за ста ре ње. И у књи зи Гла го ли сун ца по крај сво је фо то гра-
фи је на пи сао ми је да ве ру је да знам да ни је та ко мр тав као на њој. Не да ве ру је, не го да 
зна. То су би ле го ди не ка да су ње го ву но ву по е зи ју у Сло ве ни ји ско ро сви, из у зев вер них 
при ја те ља, иг но ри са ли. А он да су га опет от кри ли мла ди. Кад би сва ка ге не ра ци ја до ју-
че ра шњих мла дих пе сни ка оста ри ла, Ша ла мун је оста јао млад. На Ме тел ко вој је са 
за но сом от кри вао но ве пе сни ке. Ка да сам му на про ле ће по ме нуо да ћу пе сму ко ју сам 
му по све тио об ја ви ти у ча со пи су Иди от, то га је ора спо ло жи ло: „То је пра во ме сто.“

То маж Ша ла мун је умро два де сет сед мог де цем бра. Рил ке је умро два де сет де ве тог 
де цем бра. Цве та је ва му је од мах на кон смр ти на пи са ла по е му Но во го ди шња – у њој 
раз го ва ра с њим ди рект ни је не го икад пре – у про сто ру све је зич но сти. Ша ла мун је 
го во рио да раз го ва ра са Ру ми јем и да те ле сно осе ћа Пе трар ку. Знам да ће и он мо ћи 
та ко ин тен зив но раз го ва ра ти са сви ма ко ји то бу ду мо гли под не ти, пре ко сво је смр ти.

Јед ном је на пи сао: „Во лео бих умре ти нем при ја те љу.“ А на кон смр ти не ће би ти 
нем. Пе сме је об ја вљи вао тач но пе де сет го ди на и об ја вио је пе де сет књи га. А ка да сам 
га по след њи пут ви део, ре као је да има још шест нео бја вље них; јед на је у ме ђу вре ме-
ну иза шла. На сло ви по след њих об ја вље них књи га све су ви ше из ра жа ва ли крх кост: 
Дах, Мо луск, Бе бе. Ме ђу нео бја вље ним књи га ма је и књи га Ан ди; до ма ло пред смрт 
са ра ђи вао је с Џе фри јем Јан гом на аме рич ком пре во ду. Кад чи там ту књи гу, раз у мем 
тај на слов као да осе ћам ви син ски ва здух. Под но ше ње по е зи је То ма жа Ша ла му на је 
под но ше ње ви си не. „Кад ка жеш све, ис па риш“, на пи сао је. То чи там као из ја ву о уз ди-
за њу у ви си ну ко ја је за Дан теа у ста њу tra su ma nar не што та ко при род но као што је за 
по ток при род но да те че на до ле. „Пер је у мо јим усти ма ра сте“,10 на пи сао је у књи зи Од 
та мо у пе сми „Ти е по ло“, у ко јој го во ри ка ко је са њао Хлеб њи ко ва ко ји је имао вла жну 
си ву њу шку жи во ти ње ко ја је при па да ла та ми. У по след њем пи сму ко је је Мет ки Кра-
шо вец дао за ме не, го во ри ми о пти ца ма и ле те њу. 

По на вљам ње го ве сти хо ве:
 

Ни ка да ни сам био чо вјек.
Ва зда ан ђео.

Увек.

Si em pre, To maž, ¡amor imor tal!
¡A dónde se han sal ta do Tus ojos!

(Са сло ве нач ког пре вео Иван Ан тић)

10 Исто, стр. 104. (Прим. прев.)




