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БУ ЂЕ ЊЕ АМЕ РИЧ КЕ ПО Е ЗИ ЈЕ ВИТ МА НО ВИМ 
ВАР ВАР СКИМ КРИ КОМ
160 го ди на од пр вог из да ња Вла ти тра ве

Ca me ra do! Ово ни је књи га,
Ко до ди ру је ово, до ди ру је чо ве ка1

По вод за овај крат ки те мат је књи га. Књи га ко ја је код нас ипак ма ло по зна та упр-
кос то ме што су се пр ви пре во ди по е зи је Вол та Вит ма на на ју го сло вен ским про сто-
ри ма по ја ви ли још 1900. го ди не. Реч је о пр вом из да њу пе снич ке збир ке Вла ти тра-
ве, об ја вље ном пре 160 го ди на, ко је је по кре ну ло не са мо раз вој Вол та Вит ма на као 
пр вог ве ли ког аме рич ког пе сни ка, већ и сво је вр сну ре во лу ци ју у аме рич кој, а по том 
и у свет ској по е зи ји. Вла ти тра ве су у на ред них шест из да ња ко ја је пе сник уре дио 
за свог жи во та про шле кроз та ко бур ну ге не зу да би се сва ко од њих по на о соб мо гло 
по сма тра ти као збир ка за се бе. Пе сник је сво је пе сме до ра ђи вао, ме ња ју ћи, до да ју ћи 
и из ба цу ју ћи по је ди не сти хо ве, ме њао је на сло ве и рас по ред пе са ма, сва ком на ред-
ном из да њу је до да вао но ве, те се од по чет них два на ест пе са ма пр вог из да ња у по-
след њем до шло до не ко ли ко сто ти на, али је по је ди не пе сме и из ба цио, и то, чи ни се, 
не због њи хо вих по ет ских не до ста та ка, већ пре сто га што су би ле и су ви ше лич не. 
Пр ва три из да ња збир ке об ја вље на су у пе ри о ду од 1855–1860, у на пе тим пред рат ним 
го ди на ма, ка да је пе сник у се би и сво јој по е зи ји још но сио сна жно убе ђе ње да јед на 
књи га мо же спре чи ти рат и це па ње Сје ди ње них Др жа ва. Су ро во ис ку ство из гра ђан-
ског ра та про ме ни ће и Аме ри ку и Вла ти тра ве. По след ње из да ње из 1891/92. го ди не 
не са мо што је пре тр пе ло зна чај не ре ви зи је у по гле ду са др жа ја у од но су на три пред-
рат на, већ су те ре ви зи је очи глед но обе ле же не Вит ма но вим рат ним ис ку ством и же-
љом да гра ђан ски рат по ста не но во сре ди ште ње го ве збир ке.2 Бу ду ћи да су чи та о ци 
код нас углав ном упо зна ти са по след њим вер зи ја ма Вит ма но вих пе са ма, по же ле ли 
смо да се 2015. вра ти мо 160 го ди на уна траг, на сам по че так раз во ја Вла ти тра ве и 
Вол та Вит ма на као пе сни ка. Те 1855, не где око 4. ју ла, аме рич ког Да на не за ви сно сти, 
го то во ни от ку да по ја ви ла се та, по ре чи ма јед ног кри ти ча ра, „про ста а уз ви ше на, та 

1 “So Long!“, у: Walt Whit man, Po e try and Pro se, The Li brary of Ame ri ca, 1996, 611.
2 По след ње, та ко зва но „из да ње са са мрт не по сте ље“, нај че шће се озна ча ва као нај пот пу ни је, јер 
га је сам пе сник сма трао ко нач ним и пре по ру чио као вер зи ју ко је се тре ба др жа ти у евен ту ал ним 
бу ду ћим из да њи ма. Во ђе ни овом пре по ру ком, и на ши пре во ди о ци су ко ри сти ли по след ње из да-
ње као из вор ник за сво је пре во де, чи ме су прет ход на оста ла за не ма ре на.
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по вр шна а ду бо ка, та бе сми сле на, а опет не ка ко фа сци нант на књи га“,3 Вит ма но ва пр ва 
збир ка по е зи је, све жа, си ро ва, при род на, нео б у зда на, сна жна, жељ на жи во та, глад на 
чи та ла ца и пре пу на пе сни ко вог оп ти ми зма и чвр стог убе ђе ња да је баш он тај аме-
рич ки пе сник ко јег је Емер сон очај нич ки при зи вао у сво јим есе ји ма.

Волт Вит ман је пи сао и пре 1855. По ред но вин ских чла на ка у ли сто ви ма у ко ји ма 
је ра дио, об ја вљи вао је и по е зи ју и про зу, али ни шта ни на лик оно ме што се по ја ви ло 
у ње го вој пр вој збир ци. Ма да нам Вит ма но ве бе ле жни це до не кле осве тљу ју раз вој 
ње го ве по ет ске тех ни ке и тра га ње за ау тен тич ним пе снич ким гла сом, о са мом про-
це су на стан ка два на ест пе са ма из пр вог из да ња не зна се мно го. Иа ко се на осно ву 
оби ма пе са ма сва ка ко не би мо гло ре ћи да су на ста ле за не ко ли ко да на, на ро чи то 
има ју ћи у ви ду Вит ма но ве па жљи ве и про ми шље не ин тер вен ци је ви дљи ве из ње го вих 
ру ко пи са за ка сни ја из да ња, по мно го че му се чи ни да Вла ти тра ве из 1855. за и ста 
је су „спон та ни из лив моћ них осе ћа ња“, ка ко је Вор дсворт де фи ни сао „до бру по е зи ју“. 
Пе ри од 1850–1855. ве ћим де лом је пра зни на у Вит ма но вој би о гра фи ји. Као пре лом ни 
мо ме нат ко ји је пе сни ка, већ та да ли бе рал но и де мо крат ски ори јен ти са ног, на гнао да 
кре не да пи ше по е зи ју Вла ти тра ве, че сто се на во ди ње гов бо ра вак у Њу Ор ле ан су, 
где је као но ви нар про вео не ко ли ко ме се ци 1848. го ди не. Њу Ор ле анс је за пе сни ка 
био пот пу но но во ис ку ство – не ка да шња фран цу ска ко ло ни ја, са до ми нант ним кре ол-
ским ста нов ни штвом, уз бу дљи ва ме ша ви на ра са, на ци ја, кул ту ра, али и ју жњач ки град 
ро бо вла сни ка и ро бо ва, у ко јем је Вит ман мо гао да до жи ви оно о че му је на Се ве ру 
слу шао. Ро бо ви на аук ци ја ма, куп ци ко ји ли ци ти ра ју, про дав ци ко ји хва ле ква ли тет 
сво је ро бе на во де ћи део по део људ ског те ла ево ци ра ни су у пе сми ко ја ће по ста ти 
„Опе вам те ло елек трич но“. Ипак шта је Вит ман тач но ра дио и до жи вео у Њу Ор ле ан су 
(осим што се ба вио но ви на р ством), не зна се.

Да нас, ка да нам је ау то ро ва би о гра фи ја, и по ред по сто је ћих пра зни на, при лич но 
до бро по зна та, ми мо же мо ко ли ко-то ли ко да ре кон стру и ше мо ка ко је до шло до на-
стан ка Вла ти тра ве. Ју ла 1855, ме ђу тим, за и ста је мо гло де ло ва ти као да је та збир ка 
сти гла ни от ку да. Из штам па ри је Ен друа Ро у ма по ја ви ла се тан ка књи га, нео бич но 
ве ли ког фор ма та, у рас ко шном по ве зу. На ко ри ца ма од зе ле ног ма ро ке на зла то ти ском 
су из ра ђе на сло ва Le a ves of Grass, од ко јих се по је ди на је два ра за зна ју, уро ње на у раз-
ли чи те биљ не ор на мен те, у ли шће и ко ре ње из ко јих ра сту. Већ сим бо ли ком на сло ва 
на го ве ште не су не ке од те ма збир ке – игром ре чи Вит ман по и сто ве ћу је вла ти (бу квал-
но „ли сто ве“) тра ве и ли сто ве књи ге, пот цр та ва ју ћи да је ње го ва збир ка ин те грал ни 
део при ро де. Тра ва се ве зу је и за по јам де мо кра ти је, као иде а ла ко јем ће пе сник це лог 
жи во та те жи ти – она ра сте сву да, и код бо га тих и код си ро ма шних; осим то га, на слов 
упу ћу је и на gras sro ots, на ни же сло је ве дру штва и рад ни ке, чи је ће ин те ре се Вит ман 
увек за сту па ти. Пе сни ко вог име на не ма ни на ко ри ца ма, ни на хр ба ту, а ни на на слов-
ној стра ни. На по ле ђи ни на слов не стра не по сто ји са мо по да так да ау тор ска пра ва на 
књи гу по ла же из ве сни Вол тер Вит ман. Не ма ни име на из да ва ча, ни ти штам па ра.

3 Nor ton, Char les Eli ot, “[Re vi ew of Le a ves of Grass (1855)]“, Put nam’s Monthly: A Ma ga zi ne of Li te ra tu re, 
Sci en ce, and Arts 6 (сеп тем бар 1855): 321–3. Сви при ка зи о ко ји ма ће ов де би ти реч, као и мно ги 
дру ги, до ступ ни су на http://www.whit ma nar chi ve.org/cri ti cism/re vi ews/in dex.html. 
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То што су из о ста вље ни име ау то ра и по да ци о из да ва чу тре ба ло је да од ра зи на-
ме ру да се чи та о ци ма пред ста вља не што по пут но ве, ау тен тич но аме рич ке Би бли је, 
ко ју је са чи нио ре пре зен та тив ни пе сник, је дан из ма се, чи ји иден ти тет ни је ни то ли ко 
би тан. По пут сли ка ре вог пот пи са са кри ве ног не где у углу сли ке, пе сни ко во име и крат-
ка бе ле шка о ње му по ја ви ће се не где усред пр ве пе сме, на стра ни 29:

Волт Вит ман, Аме ри ка нац, је дан од нео те са них, ко смос,
Раз у здан ме снат и сен зу а лан... што је де пи је и раз мно жа ва се,
Ни ма ло сен ти мен та лан... не сто ји из над му шка ра ца и же на ни ти из дво је но од њих... 

ни шта ви ше скро ман но не скро ман.4

Ин те ре сант но је да се име ном „Волт Вит ман“ ов де екс пли цит но не озна ча ва ни 
ау тор Вла ти тра ве, ни ти по ет ска пер со на, од но сно пе сни ко во ја – чи та о ци ко је та не-
обич на по е зи ја ни је од би ла још на по чет ку и ко ји су у чи та њу сти гли до 29. стра ни це 
мо гли су са мо да прет по ста ве да је то име пе сни ка. У на став ку ће мо, ме ђу „вла ти ма тра-
ве“, про на ћи још по ко ји би о граф ски по да так. У прет по след њој пе сми, ка сни је на зва ној 
„Ко на у чи мо ју лек ци ју пот пу но“, пе сник сла ви чу де сност за че ћа у мај чи ној утро би:

И ка ко не ка да ни сам био опи пљив али са да је сам... и ро ђен по след њег да на ма ја 1819...
[...]
И ка ко сам из ра стао шест сто па ви сок... и ка ко сам по стао чо век од три де сет шест 

го ди на 1855... и ка ко сам сва ка ко ов де – све то је јед на ко чу де сно.5

На слов на стра на не до но си име ау то ра, али спрам ње се на ла зи ње гов пор трет. 
Ме ђу тим, уме сто стан дард ног пор тре та ко ји при ка зу је би сту пе сни ка у фор мал ној 
оде ћи, при че му је фо кус на гла ви, као сре ди шту ин те лек та и по ет ске ве шти не, на 
по чет ку збир ке на шла се да ге ро ти пи ја ко ја при ка зу је Вит ма на ка ко из ра ња из бе ли ла 
па пи ра, у оде ћи обич ног рад ни ка, са ше ши ром на гла ви, јед ном ру ком у џе пу, дру гом 
под бо че ном на кук. Пе сник је при ка зан од ко ле на на ви ше, што су ге ри ше да ни је са мо 
гор њи део те ла пре су дан за на ста нак по е зи је – Вла ти тра ве на ста ле су и из тр бу ха и 
пре по на ко ли ко и из гла ве. На 15. стра ни ци збир ке про на ћи ће мо сти хо ве ко ји су вер-
бал ни ко ре спон дент оно ме при ка за ном на пор тре ту:

Из дво је но од по те за ња и те гље ња сто ји оно што сам ја,
Сто ји за ба вље но, за до вољ но, са о се ћај но, до ко но, је дин стве но,
Гле да на до ле, ус прав но је, са ви ја ру ку на нео пи пљив си гу ран осло нац,
По сма тра гла ве наг ну те у стра ну пи та ју ћи се шта ће усле ди ти,
И у игри и ван ње, гле да је и чу ди јој се.6

По е зи ји прет хо ди про зни пред го вор, ко ји је Вит ман, по не ким по ка за те љи ма, укљу-
чио не по сред но пред штам па ње, ве ро ват но сма тра ју ћи да је по треб но да по ја сни 

4 Walt Whit man, Po e try and Pro se, 50.
5 Walt Whit man, Po e try and Pro se, 141.
6 Ibid, 30.
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сво је умет нич ке на ме ре. Ево ци ра ју ћи но ви нар ски стил, „Пред го вор“ је штам пан у два 
ступ ца, сла ви аме рич ког пе сни ка и да је упут ства чи та о цу ка ко да при сту пи књи зи. 
На кон де се так стра ни ца про зе, сле ди по е зи ја за ко ју би и да нас мно ги ре кли да баш 
и ни је пра ва по е зи ја, јер су сти хо ви пре ду гач ки, про те жу се од мар ги не до мар ги не и 
не у јед на че не су ду жи не. Ме сти мич но су гру пи са ни у стро фе али не она кве на ка кве 
се на ви кло, док од ри ме не ма ни тра га. Ви зу ел но па да у очи и ин тер пунк ци ја, на ро-
чи то Вит ма но ве че ти ри тач ке. На пр вој стра ни ци ис так ну те су две ре чи, I CE LE BRA TE, 
што би се и мо гло узе ти као мо то це ле збир ке – пе сник сла ви се бе, сво је чи та о це, 
сво ју по е зи ју, љу де ко је сре ће, жи во ти ње, биљ ке, град, се ло, при ро ду, тех ни ку, на у ку, 
ду шу и те ло, жи вот и смрт. 

Пр во из да ње Вла ти тра ве до но си два на ест ду жих пе са ма, од ко јих ни јед на не ма 
соп стве ни на слов – пр вих шест но си на слов збир ке „Вла ти тра ве“, док се код пре о ста лих 
и то из о ста вља, пре све га, ка ко увер љи во твр ди Ед Фол сом, из прак тич них, штам пар-
ских раз ло га.7 Пе сме ко је се по ја вљу ју у пр вом из да њу су оне ко је су у сво јим ко нач ним 
вер зи ја ма из 1881. до би ле сле де ће на сло ве: “Song of Myself“, “A Song of Oc cu pa ti ons“, 
“To Think of Ti me“, “The Sle e pers“, “I Sing the Body Elec tric“, “Fa ces“, “Song of the An swe-
rer“, “Eu ro pe the 72d and 73d Years of The se Sta tes“, “A Bo ston Bal lad“, “The re Was a Child 
Went Forth“, “Who Le arns My Les son Com ple te“ и “Gre at are the Myths“. Ипак, из о ста нак 
на сло ва у из да њу из 1855. до при нео је да се да тих два на ест пе са ма мо гу чи та ти као 
јед на ду жа пе сма, та ко да је је дан кри ти чар за па зио да је књи га „по де ље на на два на-
ест или ви ше де ло ва и у сва ком од ових се мо же уо чи ти не ка нит ко ја по ве зу је“, те да 
су Вла ти тра ве у це ли ни „збир ка за па жа ња, раз ми шља ња, се ћа ња и про ри ца ња, 
оде ну та у крај ње јед но ста ван, крај ње искрен и че сто крај ње нер во зан ен гле ски је зик“.8

Са гла сно ту ма че њу да су Вла ти тра ве на ста ле као ау тен тич но аме рич ка Би бли ја, 
за па же но је да сти хо ви сво јом фор мом под се ћа ју на би блиј ске псал ме, а ту је и стил-
ска слич ност оних де ло ва у ко ји ма ано ним ни пе сник про пи су је шта чо век тре ба, а шта 
не тре ба да чи ни. Нај ду жа је пр ва пе сма, бу ду ћа „Пе сма о ме ни“, у пр вом из да њу још 
не из де ље на на бро јем озна че не одељ ке. Упра во сво јом ду жи ном она под се ћа на еп, 
иа ко се са др жи ном ја сно одва ја од кла сич них епо ва по што се на ра ци ја по ја вљу је са-
мо ме сти мич но и у фраг мен ти ма. Ипак, иа ко из о ста је на ра тив на струк ту ра Или ја де, 
Оди се је или Из гу бље ног ра ја, Вла ти тра ве је су ти пич но аме рич ки еп, у ко јем су раз у-
ђе ност фор ме и ко ла жно спа ја ње раз ли чи тих сли ка од ра жа ва ли ша ре но ли кост аме-
рич ке на ци је – а од ра жа ва ју и да нас, ви ше не го ика да.

То што име пе сни ка ни је да то на ко ри ца ма и на слов ној стра ни, већ скри ве но не где 
ме ђу „вла ти ма тра ве“, ни по што не зна чи да је при ло же на по е зи ја без лич на. На про тив! 
Пе сме из Вла ти тра ве су у то вре ме би ле шо кант но ин тим не и при сне. Пе сник је то 
оства рио ти ме што је већ у пр вој стро фи пр ве пе сме увео два ли ка кључ на за ње го ву 

7 О од ли ка ма Вит ма но вих збир ки као фи зич ких пред ме та и о Вит ма ну као штам па ру, ви де ти сту ди ју 
Еда Фол со ма, Whit man Ma king Bo oks / Bo oks Ma king Whit man (до ступ но и на http://www.whit ma nar-
chi ve.org/cri ti cism/cur rent/anc .00150.html), чи је је по гла вље о из да њу из 1855. да то у пре во ду у 
на став ку те ма та.
8 Ed ward Eve rett Ha le, “[Re vi ew of Le a ves of Grass (1855)]”, The North Ame ri can Re vi ew 82 (ја ну ар 1856): 
275–7.
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по е зи ју – то су Вит ма но ви I и you, ја као ано ним ни пе сник и ти/ви као љу ди ко је су-
сре ће, чи та о ци ње го вог до ба, али још ви ше они бу ду ћи. Ин тер ак ци ја из ме ђу ова два 
ли ка про жи ма свих два на ест пе са ма овог из да ња, а у на ред ним из да њи ма да ље је 
раз ра ђе на, те по ста је јед но од обе леж ја ње го ве по е ти ке. Ка да се го во ри о Вит ма но вој 
по е зи ји обич но се ис ти че су бјек тив ност и ин си сти ра ње на лич ном до жи вља ју, што и 
је сте би ла зна чај на про ме на пер спек ти ве у раз во ју пе сни штва. Тре ба, ме ђу тим, за па-
зи ти да Вит ма но ва су бјек тив ност, ње го во ја, не би по сто ја ло без оно га ти, без оних 
ко ји ма се обра ћа. Ин тер ак ци ја ова два, ка ко мно ги кри ти ча ри ис ти чу, глав на ли ка 
ње го ве по е зи је и у фи зич ком сми слу да је оквир Вла ти ма тра ве, пре све га пр вој пе-
сми у ни зу. Сим бо лич но, пе сма по чи ње јед ним ја („Ја сла вим се бе“), а за вр ша ва се 
јед ним ти („За ста јем не где че ка ју ћи те бе“). Овај оквир уо ча ва се и у ма њим це ли на ма 
– на кра ју пр ве стро фе „Пе сме о ме ни“ та ко ђе се на ла зи ти. 

Кри ти ча ре је на ро чи то фа сци ни ра ла флек си бил ност и флу ид ност пе сни ко вог ја, 
ко је се то ком збир ке пре тва ра у раз ли чи те ли ко ве, од ра жа ва ју ћи пе сни ко ву по тре бу 
да се при бли жи дру ги ма та ко што ће по ста ти они, та ко што ће се ста ви ти у њи хо ву 
по зи ци ју и свет са гле да ти из њи хо ве пер спек ти ве. Ка ко је на го ве ште но и у „Пред го-
во ру“, ре пре зен та тив ни аме рич ки пе сник мо ра да бу де у ста њу да раз у ме све љу де на 
аме рич ком тлу, без об зи ра на ра су, кла су, дру штве ни по ло жај, за ни ма ње, па чак и 
етич ке вред но сти ко ји ма се во де. Пе сник Вла ти тра ве ово по сти же не та ко што ка же: 
„Ја те раз у мем“, већ по на вља ју ћи: „Ја сам ти“ – „Ја не пи там ра ње ни ка ка ко се осе ћа... 
Ја сâм по ста јем ра ње ник.“9 Пе сник чак и са ња за јед но са оста ли ма, те у пе тој по ре ду, 
бу ду ћој пе сми „Спа ва чи“, он ка же: „Ја са њам у свом сну све сно ве дру гих сне ва ча.“10 
Пре о бра жа ва ју ћи се у мно ге ли ко ве, пе си ко во ја се по и сто ве ћу је са же на ма, ро бо ви-
ма и рад ни ци ма, те Вла ти тра ве, из ме ђу оста лог, по ста ју и пе сма о та да ак ту ел ним, 
кон тро верз ним дру штве ним пи та њи ма, као што су пра ва же на, ро бо вла снич ки си стем 
и пра ва рад нич ке кла се.

Те жња за по и сто ве ћи ва њем са дру ги ма пе сни ка на во ди да тра жи оно за јед нич ко 
свим љу ди ма и то про на ла зи у људ ском те лу. Сви љу ди има ју те ло и овај свет до жи вља-
ва ју пре ко чу ла. Већ од пр вих стра ни ца по е зи ја Вла ти тра ве из не на ђу је и шо ки ра 
сво јим ак цен том на те ле сном и чул ном. Ови сти хо ви сла ве све де ло ве људ ског те ла 
и при том се обра ћа ју свим чу ли ма – пред ста вље ни су не са мо при зо ри, већ и ми ри си, 
зву ци, уку си, до ди ри, по љуп ци и за гр ља ји. Су сре ће мо на го људ ско те ло у свом при-
род ном ста њу, те ло ко је ди ше и зно ји се, опи са не су раз ли чи те те ле сне функ ци је и 
из над све га сек су ал ност, као чо ве ко ва же ља и по тре ба из ко је про ис ти че ства ра ње 
но вог жи во та. Вит ма но ва фа сци на ци ја те лом по ти че из уве ре ња да су сви љу ди су штин-
ски исти, те да сви за слу жу ју рав но прав не шан се и до сто јан ствен трет ман, што су 
по сту ла ти на ко ји ма је Аме ри ка за сно ва на, али ко ји су су ро во пре кр ше ни ин сти ту ци јом 
роп ства. У јед ној од сво јих ме та мор фо за пе сни ко во ја на ћи ће се на аук ци ји ро бо ва, 
као по моћ ник аук ци о на ра. По тре сно ис ку ство при су ство ва ња про да ји јед ног људ ског 
би ћа пе сник пре во ди у сти хо ве пе сме ко ја ће по ста ти „Опе вам те ло елек трич но“. Оку-

9 Walt Whit man, Po e try and Pro se, 65.
10 Ibid, 108.
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пље ни ма се нај пре обра ћа као аук ци о нар ко ји же ли да по што бо љој це ни про да 
сво ју ро бу, тј. свог ро ба, да би у на став ку ис пе вао фан та стич ну оду људ ском те лу као 
јед ном од нај чу де сни јих об лич ја ко је се ика да по ја ви ло на зе мљи.

Роб на аук ци ји!
Ја по ма жем аук ци о на ру... аљ ка вац не зна ни по ла свог по сла.
Го спо до по гле дај те ово нео бич но би ће,
Ко ли ке год да су по ну де по ну ђа ча не мо гу би ти до вољ но ви со ке за ње га,
За ње га је пла не та ле жа ла спре ма ју ћи се квин ти ли о ни ма го ди на без ијед не жи во ти ње 

или биљ ке,
За ње га су се кру жни ци клу си истин ски и по сто ја но окре та ли.11

По ред те ла пу них жи во та, ме ђу „вла ти ма тра ве“ на ла зи мо и те ла пре ми ну лих, са-
мо у би ца, уби је них вој ни ка и нај зад те ло пе сни ка ко је се рас па да и ста па са тлом, ко је 
тре ба да по тра жи мо у тра ви по ко јој га зи мо, јер ће се ато ми сва ког људ ског би ћа 
вре ме ном пре тво ри ти у њу да би пу тем лан ца ис хра не на ста ви ли жи вот кроз биљ ке, 
жи во ти ње и но ве ге не ра ци је љу ди. „За ве шта вам се бе бла ту да из ра стем из тра ве ко ју 
во лим, / Ако ме по но во по же лиш по тра жи ме под сво јим ђо но ви ма.“12 Осим под ђо но-
ви ма, пе сни ка мо же мо про на ћи и у књи зи, не са мо у ду хов ном, већ и у чи сто фи зич ком 
сми слу. Ка ко се ви ди из сти хо ва ко ји су по слу жи ли као мо то за овај текст, књи га као 
пред мет је за Вит ма на би ла не што што фи зич ки по ве зу је пе сни ка са бу ду ћим чи та о-
ци ма, те је за то и код пр вог из да ња Вла ти тра ве, а и код свих на ред них, по себ ну 
па жњу по све ћи вао штам па р ском про це су.

Вит ма но ва ори ги нал ност де лом ле жи у то ме што он у сво јој по е зи ји твр ди да не 
пре тен ду је на ори ги нал ност. Он јед но став но ис ка зу је ми сли сви ма за јед нич ке, на на чин 
за ко ји ве ру је да од го ва ра аме рич ком из ра зу и ти ме ства ра ау тен тич но аме рич ку по-
е зи ју. Иа ко не пре кид но тра жи за јед ни штво са љу ди ма, пе сник ин си сти ра да сва ко ко 
чи та Вла ти тра ве тре ба да про на ђе свој ин ди ви ду ал ни по глед на свет и да до са зна-
ња до ла зи са мо стал но. Пе сник Вла ти тра ве по зи ва нас да га сле ди мо да би смо до шли 
до ко нач ног зна ња, али не та ко што ће мо зна ње при ми ти од ње га, већ та ко што ће мо 
на у чи ти да гле да мо, да са ми от кри ва мо, про ми шља мо, за кљу чу је мо. Још од „Пред го-
во ра“ чи та лац се по зи ва да пре и спи та све што је ика да чуо, про чи тао, све што су му 
дру ги ре кли, ма ка кви ау то ри те ти да су у пи та њу. „Ни ја, ни би ло ко дру ги не мо же мо 
пу то ва ти тим пу тем уме сто те бе, / Ти сам мо раш пу то ва ти њи ме.“13 Пе сник нас учи да 
гле да мо око се бе и да је оно што ми у овом тре нут ку ви ди мо, осе ћа мо, до жи вља ва мо 
са свим до вољ но, мо жда и пре ви ше.

Већ из ових не ко ли ко став ки мо же се за кљу чи ти да су Вла ти тра ве 1855. би ле 
јед на вр ло нео бич на збир ка, али ипак не то ли ко нео бич на да би иза зва ла сен за ци ју. 
Књи га се у вре ме ка да је об ја вље на ско ро уоп ште ни је про да ва ла, кри тич ки при ка зи 
су би ли ма ло број ни, а они ко ји су се по ја ви ли углав ном су оштро кри ти ко ва ли и де ло 

11 Ibid, 123.
12 Walt Whit man, Po e try and Pro se, 88.
13 Ibid, 82.
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и пе сни ка лич но. Го ди не 1855. ни шта ни је ука зи ва ло на то да ће се Вла ти тра ве чи та-
ти и 160 го ди на ка сни је. Не ми ло срд ност кри ти ча ра кре та ла се од при ме да ба на ра чун 
нео бич не вер си фи ка ци је и за кљу ча ка да ту „ап со лут но од врат ну“, „оп сце ну“ књи гу 
тре ба спа ли ти, па до из ја ва да ау тор за слу жу је јав но би че ва ње и да га тре ба по сла ти 
у луд ни цу. На ро чи то ко ло ри тан је при каз Ру фу са Гри свол да ко ји за па жа:

Што се ти че са ме књи ге, мо же мо са мо да при ме ти мо, да она сна жно по др жа ва док-
три не оних ко ји ве ру ју у ме темп си хо зу, јер не мо гу ће је за ми сли ти ка ко би ма шта би ло 
ког чо ве ка мо гла ство ри ти та кву ма су глу пих по га но сти, осим ако он ни је оп сед нут ду шом 
сен ти мен тал ног ма гар ца ко ји је умро због љу бав ног раз о ча ра ња.14

У мо ру не га тив них при ка за по ја вљи вао се и по ко ји по зи ти ван. Да нас се зна да је 
ано ним ни ау тор не ко ли ко од њих сам Вит ман. У мно ги ма се уо ча ва скеп тич ност, али и 
пре по зна ва ње вред но сти ове ино ва тив не збир ке. Ин те ре сант но је да је не ко ли ко по зи-
тив них при ка за сти гло са дру ге стра не Атлан ти ка, из Ве ли ке Бри та ни је. За Џорџ Ели от, 
Вит ман је од мо дер них аме рич ких умо ва је дан од нај сјај ни јих, али и од оних ко ји нај ви-
ше збу њу ју, „али он ни је бу да ла, ма да је по до ста екс цен три чан, ни ти је ње го ва књи га 
тек по вод за смех, ма да не сум њи во са др жи мно го то га што би се ве о ма ла ко и с пра вом 
мо гло из вр ну ти под сме ху“.15 Ано ним ни кри ти чар „Лон дон ви кли дис пе ча“ за па жа да 
пе сме не ма ју ни ри му, ни ме тар, ни ти би ло шта дру го што ге не рал но од ре ђу је по е зи ју, 
„али по сна зи из ра за, стра сти, то плој креп ко сти, ори ги нал но сти, ма ни ри зму и све жи ни, 
у њи ма се про на ла зи је дин стве на хар мо ни ја и ток, као да се чи та њем оне уоб ли чу ју 
у ме ло ди ју и усва ја ју осо би не са мо њи ма свој стве не и од го ва ра ју ће“.16

Од свих при ка за Вит ма ну је ипак би ло ва жни је при ват но пи смо ко је му је упу тио 
Ралф Вол до Емер сон. „Ни сам слеп пред вред но шћу див ног по кло на ка кав су ‘ВЛА ТИ 
ТРА ВЕ’. Сма трам то нај и зу зет ни јим де лом ума и му дро сти ко је је Аме ри ка да ла до са да“, 
ре као је аме рич ки фи ло зоф на по чет ку свог пи сма.17 Још не зна ју ћи ко је тај но ви пе-
сник, али очи глед но оду ше вљен што се по ја вио не ко ко ће у сти хо ве пре не ти ње го ве 
иде је о пе сни штву, Емер сон је Вит ма ну по же лео до бро до шли цу чу ве ном ре че ни цом: 
„По здра вљам Вас на по чет ку ве ли ке ка ри је ре, ко ја је за си гур но већ има ла ду гач ку 
прет ход ни цу у не че му, кад је та ко за по че ла.“ Емер со но во пи смо охра бре ња, ко је ће 
Вит ман ка сни је об ја ви ти на ви ше ме ста и то без ау то ро вог одо бре ња, го во ри и о Вит-
ма но вој ве ли чи ни, али и о ве ли чи ни са мог Емер со на, ко ји је пре по знао да би упра во 
ова ква збир ка мо гла би ти за че так ау тен тич не аме рич ке по е зи је.

* * *

Сва ки увод у књи гу као што су Вла ти тра ве мо ра би ти не пот пун. Да би овај при каз 
пр вог из да ња Вит ма но вог жи вот ног де ла био ио ле пот пу ни ји, те мат у на став ку до но си 

14 Gri swold, Ru fus W., “[Re vi ew of Le a ves of Grass (1855)]“, The Cri te rion (10. но вем бар 1855)
15 [Le wes, Ge or ge He nry or Eli ot, Ge or ge], “Tran sa tlan tic Lat ter-Day Po e try“, The Le a der 7 (7. јун 1856): 547–8.
16 [A nonymo us], “[We ha ve be fo re us]“, The Lon don We ekly Dis patch (9. март 1856): 6.
17 Емер со но во пи смо Вит ман је об ја вио у сле де ћем из да њу Вла ти тра ве, 1856. До ступ но на http://
www.whit ma nar chi ve.org/pu blis hed/LG /1856/po ems/33. 
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пре вод „Пред го во ра“ из 1855, ко ји пред ста вља сво је вр сни по ет ски ма ни фест, а ко ји 
се у том об ли ку ни је по ја вио ни у јед ном ка сни јем из да њу Вла ти тра ве. Сле ди пре вод 
по гла вља из сту ди је Еда Фол со ма, Вит ман ко ји пра ви књи ге / Књи ге ко је пра ве Вит ма на, 
ко је се ба ви фи зич ким ка рак те ри сти ка ма Вит ма но ве пр ве збир ке. Вит ман је по кла њао 
по себ ну па жњу тех нич ком уре ђе њу сва ког свог из да ња, а у слу ча ју пр вог цео про цес 
тех нич ке при пре ме је на ро чи то спе ци фи чан има ју ћи у ви ду фи нан сиј ске по те шко ће 
са ко ји ма се пе сник су о ча вао, што је из ло же но у Фол со мо вој сту ди ји. Те мат не до но си 
из бор из по е зи је, јер се чи ни да би сва ки из бор био не пра ве дан и да је Вла ти тра ве 
нај бо ље чи та ти у це ли ни, ка ко је то и сâм пе сник же лео. На ме ра овог крат ког те ма та 
је, пре све га, да скре не па жњу на збир ку у ко јој се Волт Вит ман пр ви пут огла сио сво-
јим вар вар ским кри ком, ко ји и да нас од је ку је аме рич ком по е зи јом, а и ши ре.




