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КЊИ ГЕ КО ЈЕ ЈЕ ПРА ВИО ВИТ МАН1

Го ди не 1850, са мо пет го ди на пре по ја ве Вла ти тра ве, Вит ман је био по знат са мо 
као штам пар, но ви нар и ау тор крат ких при ча и скицa. Џејмс Џ. Брен тон, вла сник „Лонг 
Ај ленд де мо кра та“, но вин ског ли ста за ко ји је Вит ман ра дио, са ста вио је 1850. књи гу 
ко ја је об у хва ти ла оно што је он на звао „ски це, есе ји и пе сме ак тив них штам па ра“. Иде-
ја је би ла да се по ка же да штам па ри – „они ко ји су та ко че сто по ма га ли да се све ту 
пред ста ви про дук ци ја дру гих“ – та ко ђе мо гу да бу ду и пи сци, да мо гу „са да са сво је 
стра не да кре ну да про из во де соп стве не иде је и да се по ја ве пред пу бли ком у ам би ци-
о зном ли ку Ау торâ“. Ре зул тат то га, Гла со ви из штам пе, са др жао је Вит ма но ву крат ку 
при чу „Цве то ви на гро бу“, што је Вит ма но во пр во по ја вљи ва ње у не кој књи зи. Он је 
пред ста вљен као је дан од штам па ра ко ји уме ју и да пи шу, а у бе ле шка ма о ау то ри ма 
про на ла зи мо крат ку Вит ма но ву би о гра фи ју ко ја га опи су је као штам па ра, не ка да шњег 
учи те ља и пи сца по пу лар них скицa; он је са да, ка жу нам, „ве зан за штам пар ство“ и „ва-
тре ни је по ли ти чар ра ди кал не де мо крат ске шко ле“. Украт ко, сма тран за све са мо не за 
пе сни ка: чак се не по ми њу ни ње го ве број не ра не пе сме, од ко јих су се мно ге по ја ви ле 
у Брен то но вим но ви на ма. Го ди не 1850, са мо пет го ди на пре об ја вљи ва ња Вла ти тра ве, 
књи ге ко ја ће за у век про ме ни ти аме рич ку књи жев ност, Вит ман је и да ље у ве ли кој ме ри 
сма тран са мо за „ак тив ног штам па ра“. А, као што ће мо ви де ти, он је и остао ак тив ни 
штам пар све вре ме док је по ста јао нај о ри ги нал ни ји аме рич ки пе сник; за пра во, ње го ве 
прак тич не штам пар ске ве шти не би ле су кључ не за но ву аме рич ку по зи ју ко ју је ства рао.

У по зним го ди на ма жи во та Вит ма на су по се ти ла два сту ден та из Трен то на, из Њу 
Џер зи ја, ко ја су га пи та ла за са вет мла дим пи сци ма. Пе сник је од го во рио: „Оку шај те се у 
све му што се ти че књи жев ног жи во та – у тех нич ким ства ри ма као и у оста лом. На у чи те 
да сла же те сло ва, на у чи те да ра ди те на ’сан ду ку’, на у чи те да бу де те ак тив ни штам па ри 
и ма шта ра ди ли, на у чи те да са жи ма те.“ Ка ко је и сам Вит ман от крио то ком сво је ка ри-
је ре, ако су ства ри ко је има те да ка же те кон тро верз не и не кон вен ци о нал не, бо ље би 
вам би ло да зна те ка ко да их са ми од штам па те. Вит ма но во штам пар ско ис ку ство омо-
гу ћи ло му је да осми сли ка ко да „са жи ма“ сво је де ло да би се укло пи ло на пред ви ђе не 
стра не. Знао је да пи са ње би ло че га на кра ју укљу чу је рад са сан ду ком са сло ви ма.

Пр во из да ње Вла ти тра ве (1855)

Вит ма но во пр во из да ње збир ке Вла ти тра ве би ло је са ми здат. Ни је дан из да вач 
ни је био за ин те ре со ван да об ја ви оно што је де ло ва ло као чуд на и не зграп на гру па 

1 Из сту ди је: Ed Fol som, Whit man Ma king Bo oks / Bo oks Ma king Whit man. A Ca ta log & Com men tary. Io wa 
City: Uni ver sity of Io wa, 2005. Сту ди ја је на ста ла као ка та лог исто и ме не из ло жбе ор га ни зо ва не на 
Уни вер зи те ту у Ајо ви на 150. го ди шњи цу од пр вог из да ња Вла ти тра ве. (Прим. прев.)
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од два на ест пе са ма без на сло ва. Та ко да је Вит ман то учи нио сам: ди зај ни рао је ко ри-
це, ода брао по вез и јед ним де лом сам сло жио сло ва. Јед ног при ја те ља, Ен дру Ро у ма, 
вла сни ка ма ле рад ње за по слов ну штам пу на углу ули ца Фул тон и Крен бе ри у Бру кли-
ну, на го во рио је да од штам па књи гу. Ен дру Ро ум је упра во био из гу био бра та и по-
слов ног парт не ра Џеј мса, ко ји је умро од ту бер ку ло зе от при ли ке по ла го ди не пре 
не го што је Ен дру по чео да ра ди на Вла ти ма тра ве. Вит ма но во сва ко днев но при су ство 
у рад њи док је ра дио на ње го вој књи зи ве ро ват но је пру жа ло ве ли ку уте ху ожа ло-
шће ном ста ри јем бра ту. По ма гао им је Ен дру ов дру ги мла ђи брат То мас, ко ме је та да 
би ло де вет на ест го ди на. Би бли о гра фи је Вит ма но вог де ла увек на во де „Бра ћу Ро ум“ као 
штам па ре пр вог из да ња Вла ти, али зна чај но је то да упра во Вит ма но во нај ра ни је за-
бе ле же но се ћа ње ве за но за штам па ње пре ци зи ра да је штам пу ра дио са мо Ен дру 
Ро ум – „Пр ве Вла ти тра ве штам па не су 1855. у Бру кли ну у Њу јор ку... 800 при ме ра ка 
је на руч ној штам пар ској пре си оти снуо Ен дру Ро ум, у чи јој је рад њи за по слов ну 
штам пу цео по сао ура ђен – при че му је сам ау тор сло жио је дан део словa.“ А на је ди-
ном ру ко пи су ко ји има мо и ко ји ука зу је на Вит ма но ва упут ства штам па ру јед но став но 
је на зна че но: „Оста вио код Ен друа 5 стра ни ца ру ко пи са.“ Том Ро ум је мо жда по ма гао у 
сла га њу сло ва, али он још ни је био парт нер; Ен дру је об ја вљи вао под име ном „А. Х. Ро ум“ 
(тек 1864, ка да је Том имао два де сет и не што го ди на, озна ка „А. Х. Ро ум & бра ћа“ по че ла 
је да се по ја вљу је на њи хо вим пу бли ка ци ја ма, а тек 1865. то је по ста ло „Бра ћа Ро ум“).

Ве о ма је ве ро ват но да су Вла ти тра ве пр ва књи га ко ју је ма ле на фир ма Ен друа 
Ро у ма ика да об ја ви ла. Ње го ва штам пар ска ма ши на је два да је уоп ште би ла по де ше на 
да штам па књи ге; сле де ћа са чу ва на књи га ко ју је Ро ум штам пао по ја ви ла се 1858. го-
ди не (пам флет са по лу го ди шњим из ве шта јем бру клин ског ше фа ва тро га сне слу жбе), 
на кон че га је усле ди ла тан ка књи га са за ко ни ма о оси гу ра њу од по жа ра из 1859. Ен дру 
и Том ће об ја вљи ва ти град ске и окру жне из ве шта је, уни та ри стич ке про по ве ди, је дан 
ро ман и још јед ну књи гу пе са ма (из ве сног Џо на Ло кву да). Го то во све њи хо ве књи ге 
би ле су ма ли пам фле ти у ме ком по ве зу, штам па ни на тан ком па пи ру и ве ћи на њих 
ни је пре жи ве ла.

Ро ум је углав ном штам пао прав не фор му ла ре – блан ко прав не фор му ла ре за те ста-
мен те, хи по те ке, пре нос вла сни штва, по зи ве за све до че ње на су ду, по ре зе на имо ви-
ну, по зи ве за суд ска ро чи шта и мно ге дру ге прав не тран сак ци је и про це ду ре. Та кви 
од штам па ни фор му ла ри – са пра зни на ма ко је тре ба ма сти лом по пу ни ти име ни ма 
стра на ка, да ту ми ма и дру гим ре ле вант ним де та љи ма – би ли су у ши ро кој при ме ни 
ме ђу адво ка ти ма и ли ци ма за ду же ним за одр жа ва ње ре да и у ши рој јав но сти то ком 
це лог 19. ве ка. Та кви фор му ла ри би ли су глав ни про из вод штам пар ске де лат но сти 
ви ше од три ста го ди на. Ови фор му ла ри, то ком 19. ве ка, у вре ме пре по ја ве пи са ће 
ма ши не, штам па ни су на ве ли ким ли сто ви ма па пи ра да би се омо гу ћи ло јед но став но 
руч но уно ше ње именâ, местâ, да тумâ и сумâ; фор му ла ри су за пра во би ли от при ли ке 
истог фор ма та као стра ни це Вла ти тра ве из 1855, и сто га се ја вља мо гућ ност да је у 
вре ме ка да је штам пао Вла ти, сво ју пр ву књи гу, Ен дру Ро ум ко ри стио па пир фор ма та 
ко ји би обич но ко ри стио за штам па ње прав них фор му ла ра. Ду го се прет по ста вља ло 
да је Вит ман ода брао па пир ве ћег фор ма та да би ње го ви ду гач ки сти хо ви има ли про-
сто ра да се ше та ју пре ко стра не, али ве ро ват но је Вит ман овај па пир јед но став но 
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мо рао да при хва ти као по го дан, бу ду ћи да је то оно што је Ен дру имао у за ли ха ма и 
за шта је ње го ва штам пар ска ма ши на у то вре ме би ла по де ше на. Вит ма но ва ка сни ја 
из да ња, укљу чу ју ћи и ве о ма ма ле стра ни це Вла ти из 1856, ука зу ју на то да он ни на 
ко ји на чин ни је био ве зан за ве ли ки фор мат па пи ра. А, ка ко ова из ло жба по ја шња ва, 
екс пе ри мен ти сао је са мно гим фор ма ти ма па пи ра то ком сво је ка ри је ре, али се ни ка-
да ни је вра тио на ве ли ке прав нич ке ли сто ве ори ги нал них Вла ти.

На ли сту ру ко пи са на ко јем Вит ман на зна ча ва да је оста вио пет стра ни ца сво је 
књи ге у ру ко пи су код Ен дру Ро у ма (тај лист се са да на ла зи у Цен тру за ху ма ни стич ка 
ис тра жи ва ња при Уни вер зи те ту у Тек са су), Вит ман на во ди са др жај сво је књи ге, али 
су пе сме да те ре до сле дом пот пу но дру га чи јим од оно га у ко јем се на кра ју по ја вљу ју 
и мо же мо да ви ди мо да Вит ман још про це њу је број стра ни ца. Он бе ле жи 127 стра ни-
ца ру ко пи са (ма да ње го ви про ра чу ни по је ди нач них стра ни ца из но се 117, што је гре шка 
у про ра чу ну ко ја мо жда оста вља про стор за ње гов про зни пред го вор, ко ји до да је у 
по след њем тре нут ку) и ко ри сте ћи стра ни це из „Шек спи ро вих пе са ма“, он про це њу је 
да ће од штам па на стра ни ца са др жа ти 1120 сло ва (28 ре до ва са по 40 сло ва), што се 
по ре ди са 1600 сло ва „на јед ној од зби је ни јих стра ни ца мог ру ко пи са“ (40 ре до ва са 
по 40 сло ва). Да би на пра вио штам пар ску про це ну, он мно жи 127 са 1600 да би до био 
укуп но 203.200, што за тим де ли са 1120, да би до шао до про це ње ног бро ја од сто осам-
де сет јед не стра ни це. У овом тре нут ку Вит ман очи глед но за ми шља стра ни цу ко ја је 
при бли жно јед на ка по ло ви ни фор ма та ко ји је на кра ју упо тре бљен (стра ни цу ко ја је 
по фор ма ту мно го бли жа оној у из да њу из 1856). Све ово по др жа ва иде ју да су ве ли ке 
стра ни це не што што је Вит ман па сив но при хва тио пре не го ак тив но ода брао. Рад са 
стра ни цом ве ћег фор ма та очи глед но је пред ста вљао иза зов и по што су се у ма лој 
рад њи по сла га на сло ва ра ста вља ла на кон што је сва ки кварт био од штам пан, пре 
сла га ња сле де ћих осам стра ни ца, Вит ман је очи глед но ра чу нао у хо ду, ме ња ју ћи рас-
по ред пе са ма да би их укло пио у фор мат, укла ња ју ћи свој по на вља ни на слов „Вла ти 
тра ве“ (ко ји ста вља ис пред пр вих шест пе са ма) да би мо гао да угу ра шест крат ких 
пе са ма ко је је пре ме стио на крај у по след ње две сиг на ту ре. Да кле, чи ни се да је рас-
по ред пе са ма у пр вом из да њу очи глед но за сно ван на пи та њи ма про сто ра, а не те ма-
ти ке, јер он по чев ши од де ве те сиг на ту ре на пу шта за по чи ња ње сва ке пе сме на но вој 
стра ни ци, а са де се том по чи ње да раз два ја пе сме ду плом ли ни јом уме сто по на вља ним 
на сло вом „Вла ти тра ве“.

Вит ман је ве ро вао да би аме рич ка по е зи ја мо ра ла да бу де су штин ски дру га чи ја од 
би ло ко је по е зи је прет ход но пи са не – мо ра ла би да из гле да дру га чи је, зву чи дру га-
чи је и да се ба ви дру га чи јом те ма ти ком ако те жи да пред во ди раз вој ра ди кал но но ве 
аме рич ке де мо кра ти је. Сто га је сво ју књи гу ди зај ни рао та ко да она не ли чи ни на јед-
ну ра ни ју књи гу по е зи је, а по вез је био кључ ни еле мент ње го ве ино ва ци је. Вит ман је 
ода брао там но зе ле ни ре бра сти ма ро кен да би на го ве стио ор ган ску при ро ду по е зи је, 
а ње гов на слов је до нео игру ре чи са „ли сто ви ма“ – ли сто ви (или стра ни це) ове књи ге 
би ће по пут ли сто ва (од но сно вла ти) тра ве, ср дач ни и жи ви, ра шће сву да, као по е зи ја 
на отво ре ном, уко ре ње на у тлу Аме ри ке. Ди зај ни рао је оти ске на ко ри ца ма: у зла то-
ти ску је оти снуо рас ко шна сло ва Le a ves of Grass, са ко ре њем и ли шћем ко је ра сте из 
са мих сло ва, а на слов је окру жио ли сто ли ким укра си ма у блин дру ку, уро ње ним у 



88

зе ле ни ло ма ро ке на, али упа дљи во оти сну тим у 
зла то ти ску на хр ба ту. То је књи га чи је ко ри це ин-
си сти ра ју на ор ган ском схва та њу књи жев но сти, 
са ре чи ма уко ре ње ним у при ро ди, са је зи ком буј-
ним као тра ва.

Под јед на ко упе ча тљи ва као плод на сло ва ње-
го вог на сло ва на ко ри ца ма је су сло ва ко ја не до-
ста ју и на ко ри ца ма и на на слов ној стра ни – сло ва 
ау то ро вог име на. На слов на стра на са др жи са мо 
на слов, ме сто и да тум, при че му су ре чи Le a ves и 
Grass од штам па на нео бич но ве ли ким фон том, са да 
ли ше на свих ор ган ских укра са ко ји су се по ја ви ли 
на ко ри ца ма („на слов на стра на фан та стич них про-
пор ци ја“, на пи сао је ау тор јед ног при ка за, „са сло-
ви ма ду гим ско ро 4 цен ти ме тра“).

Све до тре ћег из да ња Вит ман не ће до пу сти ти 
да се ње го во име по ја ви би ло на ко ри ца ма би ло 
на на слов ној стра ни: ове књи ге, же лео је он да 
на гла си, на пи сао је је дан ре пре зен та тив ни Аме-

ри ка нац ко ји го во ри у име огром не ра зно ли ке на ци је. Но ву по е зи ју Аме ри ке, ве ро вао 
је, не ће пи са ти тра ди ци о нал ни пе сник, по но сан на свој ау то ри тет, већ пре нео те са ни 
пред став ник ве ли ког де мо крат ског про се ка, ко ји је свој ау то ри тет сте као го во ре ћи 
је зи ком ма са. Та ко да је, на спрам на слов не стра не, Вит ман уба цио гра ву ру сво је да ге-
ро ти пи је, пор трет це лог те ла, у рад ној оде ћи и са ше ши ром. Ово је по е зи ја, чи ни ло 
се да го во ри пор трет, ко ја до ла зи из те ла ко ли ко и из ума, ко ја по ти че од рад нич ке 
кла се уме сто од уче них ари сто кра та. Тед Џе но вејс је не дав но от крио не ке ин три гант-

Ко ри це пр вог из да ња 
Вла ти тра ве

На слов на стра на пр вог из да ња Вла ти тра ве
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не ва ри ја ци је на гра ву ри са на слов ног ли ста, ко је ука зу ју на то да је мо гу ће да је Вит-
ман са гра ве ром ра дио на то ме да на сли ци уве ћа ју ис пуп че ње у пре де лу пре по на, 
чи ме се ви зу ел но по др жа ва Вит ма но во пред ста вља ње свог име на на по ло ви ни пр ве 
ду ге пе сме (ка сни је на сло вље не „Пе сма о ме ни“): „Ја [...] ма ло ма рим за асек су ал не и 
ка стри ра не и да јем пред ност му шкар ци ма и же на ма у пу ној опре ми, / И уда рам у гонг 
ре вол та, и за ста јем са бе гун ци ма и они ма ко ји ку ју тај не пла но ве и за ве ре. / 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.“ Вер зи ја гра ву ре са ис пуп че њем у де лу пре по на по ја вљу-
је се у свим при мер ци ма из пр вог по ве за, али мно ги при мер ци из дру гог по ве за са-
др же ра ни ју сли ку рав них пре по на, ко ја је штам па на ко ри шће њем ску пљег ме то да 
chi ne-collé штам па ња сли ке на тан ком ли сту ин диј ског па пи ра и ле пље њем тог па пи ра 
на стра ни цу у тре нут ку оти ски ва ња.

По што ни је имао мно го нов ца, Вит ман је да вао да се при мер ци из да ња из 1855. 
уве зу ју у ба рем пет на вра та од ју на 1855. до ја ну а ра 1856, про из во де ћи но ву гру пу 
књи га ка да год је имао нов ца, и био је при мо ран да ко ри сти све јеф ти ни ји по вез и 
ме то де фи ни ши ра ња. При ме рак у по се ду Уни вер зи те та у Ајо ви, са тро стру ким окви-
ром у зла то ти ску и по зла ће ним иви ца ма, при мер је пр вог и нај ску пљег по ве за. Код 
дру гог уве зи ва ња, Вит ман је од у стао од јед ног де ла зла то ти ска и од по зла ће них иви-
ца, као и од мар мо ри ра не хар ти је на кра ју, а он да је код по след њег уве зи ва ња ко ри-
стио јеф ти ни и јед но став ни па пир ни по вез, без де ко ра ци ја. Уве за но је 795 при ме ра ка 
овог из да ња, нај пре у бру клин ској књи го ве зни ци ко ју је во дио Чарлс Џен кинс, а он да 
у дру гој књи го ве зни ци по име ну „Деј вис & Хендс“. Две ста при ме ра ка је уве за но у 
плат не ни по вез ју на 1855. код Џен кин са, за тим је уве за но још 137 у ју лу код „Деј ви са 
& Хенд са“, за јед но са 46 у твр дом кар тон ском по ве зу; 169 до дат них при ме ра ка уве за-
но је у де цем бру у плат не ни по вез, а у ја ну а ру 1856. још 150 је уве за но у па пир ни и 93 
у плат не ни по вез. При мер ци у па пир ном и кар тон ском по ве зу ни су под не ли ха ба ње 
и ско ро сви су не ста ли или су би ли по но во уве за ни.

Пр ви по пис из да ња из 1855. оба вљен је упра во ове 2005. го ди не; са да је ло ци ра но 
пре ко 150 при ме ра ка књи ге, а по сто ји ве ро ват но још от при ли ке 50 у при ват ним ко-
лек ци ја ма, та ко да се чи ни да је пре жи ве ло око 200 од пр во бит них 750. Као ре зул тат 
де таљ ног ис пи ти ва ња вла сни ка 150 и ви ше при ме ра ка, ус пе ли смо да утвр ди мо да 
по сто ји да ле ко ви ше ва ри ја ци ја од при мер ка до при мер ка не го што је ра ни је би ло 
по зна то. Вит ман је очи глед но био при су тан док је Ен дру Ро ум ру ко вао штам пар ском 
ма ши ном са гво зде ном под ло гом, код ко је се бо ја на но си ла руч но и ко ја је би ла по-
де ше на за че тво ро стру ку штам пу, и док је штам пао по че ти ри стра ни це исто вре ме но 
на кварт-та ба ци ма и фор ми рао књи гу са два на ест сиг на ту ра од по осам стра ни ца. 
Вит ман би очи глед но из вла чио је дан од пр вих та ба ка из ма ши не то ком сва ке ту ре и 
бр зо га пре гле дао, уно се ћи из ме не та мо где је про на ла зио гре шке, јед ном про ме нив-
ши цео стих от при ли ке на тре ћи ни про це са штам па ња тог та ба ка.2 По вре ме но би 

2 Из ме на је из вр ше на у де лу „Пе сме о ме ни“ ко ји ће у по след њем из да њу по ста ти оде љак 43 (ма-
да је из ме ње ни стих у овој ко нач ној вер зи ји у це ли ни из о ста вљен) – та ко да су да нас по зна те 2 
ва ри јан те тог сти ха из пр вог из да ња: And the day and night are for you and me and all и And the night 
is for you and me and all. (Прим. прев.)
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сло ва скли зну ла или се чак по ло ми ла, што је ка сни је у то ку штам пе до во ди ло до гре-
ша ка. Јед на од нај кон тро верз ни јих је сте од су ство тач ке на кра ју ду ге пе сме ка сни је 
на сло вље не „Пе сма о ме ни“: ду го се прет по ста вља ло да је из о ста вља ње тач ке би ла 
Вит ма но ва на ме ра (да оно ука зу је на бес ко нач ни, не пре кид ни про цес ко ји пе сма сла-
ви), али по пис от кри ва да у ба рем два при мер ка тач ка по сто ји, док дру ги при мер ци 
по ка зу ју ка ко се тач ка при љу би ла уз сло во „u“ у по след њој ре чи пе сме, што зна чи да 
је очи глед но скли зну ла пре не го што је от па ла. Ка да је Вит ман пре гле дао пр ве та ба ке, 
ве ро ват но је ви део тач ку на кра ју пе сме (ма да му је про ма кла још јед на штам пар ска 
гре шка са мо два сти ха ра ни је, ка да се реч „me“ по на вља), пре не го што се од ло ми ла 
у ра ној фа зи штам па ња.

Сва ка ори ги нал ност ду гу је по не што прет ход ни ци ма, а Вит ман је очи глед но по зај-
мио кон цеп ци ју ди зај на ко ри ца од ве о ма по пу лар не књи ге ко ја се по ја ви ла са мо две 
го ди не ра ни је, под на сло вом Ли сто ви па пра ти из Фа ни ног порт фо ли ја (Fern Le a ves 
from Fanny’s Port fo lio) ау тор ке Са ре Пеј сон Ви лис (по зна ти је као Фа ни Ферн), Вит ма но-
ве при ја те љи це и по што ва тељ ке ње го вог де ла. Ли сто ви па пра ти би ла је збир ка ски-
цa ка рак те ра и пр о то фе ми ни стич ких есе ја и на сво јој зе ле ној на слов ној стра ни до но-
си ла је на слов у зла то ти ску, са ре чи ма Fern Le a ves са чи ње ним од сло ва из ко јих ра сте 
ко ре ње и ли шће. Вит ман је по зај мио иде ју Ви ли со ве и учи нио тај ефе кат сло же ни јим, 
ско ро ма ски ра ју ћи сло ва свог на сло ва у ор ган ске сли ке.

Књи га је као фи зич ки пред мет сва ка ко би ла при ме-
ће на као нео бич на по ве ли чи ни, де ко ра ци ји и ди зај ну. 
Је дан од пр вих ау то ра при ка за у ли сту „Лајф илу стреј тид“ 
про ко мен та ри сао је њен „чуд ни на слов“ и у на став ку 
ре као да је „са ма књи га још сто пу та чуд ни ја. Она не 
ли чи ни на јед ну дру гу књи гу ко ја је ика да на пи са на.“ 
Едвард Еве рет Хејл је у „Норт аме ри кан ри вјуу“ ди гао 
ру ке од по ку ша ја да је опи ше: „Све у ве зи са спо ља шњим 
уре ђе њем ове књи ге чуд но [је] и нео бич но.“ Ско ро сви 
ау то ри при ка за ко мен та ри са ли су од су ство ау то ро вог 
име на и чуд ну гра ву ру на стра ни спрам на слов не – „је-
дин стве на об лич ја ано ним ног ау то ра“, „сли ка са вр ше ног 
ски та ли це“. Ау тор при ка за за лист „Кри тик“ про на шао 
је слич но сти у осо би на ма ау то ра и књи ге: „Тај чо век је 
истин ско оте ло тво ре ње сво је књи ге – груб, нео те сан, 
вул га ран.“ Чарлс Ели от Нор тон, у свом при ка зу за „Пут-
нам ман тли“, су ми рао је осе ћа ња мно гих ка да ју је опи-
сао као „ова про ста а опет уз ви ше на, ова по вр шна а опет 
ду бо ка, ова бе сми сле на а опет не ка ко фа сци нант на 
књи га“.

(Са ен гле ског пре ве ла Бо ја на Аћа мо вић) 

Ко ри це пр вог из да ња 
Ли сто ва па пра ти из 
Фа ни ног порт фо ли ја




