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МЕЛАНХОЛИЧНИ СКЕПТИК
Лу ис Мек нис се три де се тих го ди на два де се тог ве ка нај че шће убра јао у јед ног од 

мла ђих при пад ни ка гру пе ко ју су, из ме ђу оста лих, чи ни ли В. Х. Оден, Сти вен Спен дер 
и Се сил Деј Лу ис. Мек нис и Сти вен Спен дер, при ја те љи из сту дент ских да на на Окс фор-
ду, за јед но су при ре ди ли ан то ло ги ју Окс форд ска по е зи ја, 1929. Мек нис се спри ја те љио 
и са В. Х. Оде ном, с ко јим је са ра ђи вао на де лу Пи сма са Ислан да (1937). У сту ди ји Мо
дер на по е зи ја (1938) Мек нис је дао нај бо љи кри тич ки осврт на пе снич ке ци ље ве и 
оства ре ња сво јих при ја те ља. Упр кос лич ној и про фе си о нал ној по ве за но сти, Мек нис 
ни је де лио иде о ло шка убе ђе ња „Оде но ве гру пе“. Од пр вог до по след њег, ње го ва де-
ла из ра жа ва ју ме лан хо лич ну скеп тич ност, су ви ше ис кре ну да би се при кло ни ла ика-
квом увре же ном си сте му. Мек нис је ува жа вао љу де од ве ре и убе ђе ња, мо жда им је 
и за ви део, али ни кад им ни је при па дао. 

Фре де рик Лу ис Мек нис се ро дио у Бел фа сту1907. го ди не и ско ро од са мог по чет ка 
пра тио га је осе ћај не при па да ња. По ро ди ца се убр зо на кон ње го вог ро ђе ња пре се-
ли ла у Ка рик фер гус, град у окру гу Ан трим. Ње гов отац, Џон Мек нис, прем да је био 
све ште ник, а на по слет ку и би скуп, Ан гло ир ске цр кве у Ир ској, по др жа вао је ир ски 
по крет за ауто но ми ју, ве ро вао у са рад њу свих хри шћан ских цр ка ва, а осу ђи вао вер-
ску не то ле ран ци ју про те ста на та и на си ље у Се вер ној Ир ској. Кад је Мек нис имао шест 
го ди на, ње го ва мај ка, Ели за бет Мар га рет Мек нис, ко ја је па ти ла од те шке де пре си је, 
при мље на је у при ват ни са на то ри јум у Да бли ну; ни кад је ви ше ни је ви део, а она је 
умр ла од ту бер ку ло зе де цем бра 1914. го ди не. Отац му се по но во оже нио кад је Мек нис 
имао де сет го ди на и од тад се Мек нис шко ло вао у ен гле ским шко ла ма. У Основ ној 
шко ли Шер борн и ка сни је на Ко ле џу Марл бо ро от крио је на зна ке јед ног ши рег и жи-
во пи сни јег све та од оног пу ри тан ског ко ји је у па ро хиј ском до му де лио са оцем и 
ма ће хом. Пре стао је да го во ри ир ским на гла ском и од ре као се кр ште ног име на Фре-
де рик, као и оче ве ве ре. Ни кад се ви ше ни је осе ћао као код ку ће у оче вом до му у 
Ир ској, али увек је се бе до жи вља вао као Ир ца у Ен гле ској и има ги на ци ја му се увек 
из но ва вра ћа ла стра хо ви ма и се ћа њи ма из де тињ ства. 

Мек нис је ра стао ме ђу књи га ма и по чео је да пи ше по е зи ју са се дам го ди на. Мо-
дер не пе сни ке по пут Идит  Си твел и Т. С. Ели о та чи тао је већ пре но што се упи сао на 
Ко леџ  Мер тон на Окс фор ду 1926. го ди не. Про го њен „не до стат ком ве ре или си сте ма“, 
про у ча вао је ме та фи зи ку, но ни је од ма као мно го да ље од „нео д ре ђе ног епи ку реј ства“ 
с ко јим је и по чео. Упра во се као мла ди есте та по ја вљу је у че ти ри пе сме об ја вље не у 
Окс форд ској по е зи ји, 1929. и у сту дент ској збир ци Сле пи ва тро мет (1929). У пред го во ру 
на пи са ном за Сле пи ва тро мет за сво је пе сме ка же да су по пут ки не ског ва тро ме та, 
„ис пла ни ра не, а ипак не пред ви ди ве; јер се бр зо из лу ду ју на спрам озбиљ не по за ди не, 
те пад ну и бр зо са го ре“. Пе сме нас по зи ва ју да се ди ви мо бо га тој вер си фи ка ци ји и 
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до ми шља тим пе снич ким сли ка ма. Из у зи ма ју ћи пе сме ко је го во ре о де тињ ству и по-
ро ди ци, она брит ка опа жа ња о сва ко днев ном жи во ту ко ја чи не јед ну од ја ких стра на 
Мек ни со ве ка сни је по е зи је је два да је мо гу ће на ћи у овим пе сма ма, упр кос са вре ме-
ном при зву ку дик ци је. У њи ма је већ вид на све при сут на ме лан хо ли ја ко ја ка рак те ри ше 
ве ћи ну ње го вог ства ра ла штва, али се по не кад чи ни ме ло дра ма тич но пре на гла ше ном. 
Мек нис је аси ми ло вао ути ца је мно го успе шни је од ве ћи не мла дих пе сни ка та ко да се 
ње го ва по е зи ја не чи ни де ри ва тив ном не го је пред чи та о цем је дан би стар мла дић 
ко ји уме да го во ри вла сти тим гла сом али још ни је си гу ран о че му да го во ри.

Мек нис је са свим си гур но био до вољ но би стар да за вр ши сту ди је, прем да се пре-
тва рао да му ни су за ни мљи ве. Ди пло му из кла сич не фи ло ло ги је сте као је 1928. го ди-
не. На ста вак сту ди ја је пао у дру ги план кад је по чео да се удва ра па стор ки јед ног 
окс форд ског про фе со ра по име ну Ђо ва на Ма ри Те ре за Ба бет Езра, ко јој је по све тио 
Сле пи ва тро мет. Јед ном при ли ком био је при ну ђен да по ша ље те ле грам свом оцу, 
па ро ху тре зве ња ку, да га оба ве сти „да сам ле жао у за тво ру због пи јан ства и да сам се 
ве рио с јед ном Је вреј ком“, но би ло му је до зво ље но да оста не на Окс фор ду, ро ди те љи 
су при хва ти ли бу ду ћу не ве сту, а Мек нис је сте као ди пло му и из кла сич не исто ри је и 
фи ло зо фи је. Сво јом Ма ри се оже нио 1930. го ди не и при хва тио ме сто аси стен та на 
кла сич ним сту ди ја ма на Уни вер зи те ту у Бир мин ге му.

Мек ни су се рад у на ста ви до пао ма ње не го што се на дао; сту ден ти у Бир мин ге му 
ни су би ли исто што и сту ден ти на Окс фор ду, те му се ви ше до па да ло дру штво обич них 
рад ни ка с ко ји ма је пио у ка фа ни. Ди вио се ко ле ги Е. Р. Дод су, али ни је же лео да по-
ста не на уч ни рад ник. Но, вре ме ко је је про вео пре да ју ћи кла си ке и дру же ћи се с Дод сом 
уро ди ли су пло дом не што ка сни је у Мек ни со вом пре во ду Ес хи ло во г А га мем но на (1936), 
ко јег је на сце ну сле де ће го ди не, уз му зи ку Бен џа ми на Бри те на, по ста ви ло експе-
римeнтално Груп но по зо ри ште. Овај пре вод сло ви за је дан од нај бо љих мо дер них 
сти хо ва них пре во да не ке грч ке дра ме; због то га је да нас ве ро ват но чи та ни ји од Мек-
ни со вих ори ги нал них де ла.

Пр ве го ди не бра ка би ле су иди лич не – пре ма ње го вим ре чи ма, ису ви ше иди лич не 
за пе сни ка у ње му: „Ако бих пи сао пе сме ко је из ра жа ва ју сум њу или ме лан хо ли ју, 
анар хи стич ку иде ју сло бо де или но стал ги ју за отво ре ним про сто ри ма (а упра во то су 
би ле ства ри о ко ји ма сам же лео да пи шем), чи ни ло ми се да бих из дао Ма ри је ту. Уме-
сто то га, из дао сам се бе и на пи сао ро ман ко ји при ка зу је иди ли чан по ро дич ни жи вот.“ 
Тај ро ман, За о би ла зни на чин (1932), ни је по сти гао ни ка кав успех. По сто ји мо гућ ност 
да је то ком три де се тих го ди на на пи сао још је дан ро ман; ако је то исти на, ро ман ни кад 
ни је об ја вљен. Тра га ју ћи за мо гућ но сти ма пла сма на пло до ва свог пи са ња, на пи сао је 
и Ста нич но зво но (нео бја вље но де ло), над ре ал ну фар су о ир ској по ли ти ци чи ју про-
дук ци ју је ура ди ло Драм ско удру же ње Уни вер зи те та у Бир мин ге му 1937. го ди не.

Ка кве год да су сум ње му чи ле Мек ни са као пе сни ка по чет ком три де се тих го ди на, 
Пе сме (1935) је збир ка ко ја по ка зу је зна тан на пре дак. У Бир мин ге му су при ка зи ур ба-
не сре ди не ко ји ма се ди вио у Ели о то вој по е зи ји по ста ли део вла сти тог ин тим ног до-
жи вља ја. У пе сма ма као што су „Бел фаст“, „Бир мин гем“, „Не дељ но ју тро“ и „Екло га 
по во дом Бо жи ћа“, пе сник не у си ље но про го ва ра као ста нов ник гра да и пре но си при-
зор с дис тан ци ра ном али бла го на кло ном иро ни јом. Ова дис тан ца ка рак те ри стич на 
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је и за ње го во по ли тич ко ста но ви ште. Мек ни со ва лич на на кло ност при па да ла је ле-
ви ци, али пе сма „Јед ном ко му ни сти“ на пи са на је као од го вор не ко ме чи је се „ми сли 
об ли ку ју по пут сне га“ и под се ћа на не у хва тљи ву по себ ност и ра зно вр сност пла не те 
Зе мље и вре мен ских при ли ка на њој. „Екло га по во дом Бо жи ћа“ до но си пе снич ке сли-
ке же сто ке ре во лу ци је – „ми тра ље зи се це ре ка ју у ру ка ма мла ди ћа“ – али Мек нис је 
љу би тељ „ефе мер них ства ри“ ви ше не го „су ро вих ап страк ци ја“. Чи ни се да се по и сто-
ве ћу је са су бјек том у пе сми „Ин ди ви ду а ли ста го во ри“, ко ји се на да да ће „по бе ћи, с 
мо јим псом, што да ље од овог ва ша ра“.

Збир ком Пе сме (1935) Мек нис се свр стао у јед ног од на да ре них мла дих пе сни ка 
три де се тих го ди на. Т. С. Ели от је при хва тио збир ку за из да ва ча Fa ber&Fa ber, ко ји ће 
на ста ви ти да об ја вљу је Мек ни со ву по е зи ју у Ен гле ској. У „Постскрип ту му 1936“, на пи-
са ном за но во из да ње На де за по е зи ју (1934), С. Деј Лу ис за Мек ни со ву књи гу ка же да 
је „уне ко ли ко нај за ни мљи ви је пе снич ко де ло на пи са но у по след ње две го ди не“, што 
под ра зу ме ва по ре ђе ње с де ли ма Ели о та, Оде на, Спен де ра, Емп со на и са мог Деј Лу и са.

Но, та 1935. би ла је и го ди на кад се Мек ни сов при ват ни жи вот уру шио. Су пру га је 
из не на да на пу сти ла ње га и њи хо вог јед но го ди шњег си на, по бе гав ши с мла дим аме-
рич ким сту ден том ко ји је ста но вао с њи ма у Бир мин ге му. Мек ни со ви су се зва нич но 
раз ве ли 1936. го ди не. Мек нис је на по кон по чео да пи ше по е зи ју ви ше и бо ље сад кад 
је го во рио о гу бит ку су пру ге а не о брач ној сре ћи, али тре ба ло му је ду го да се опо-
ра ви од удар ца. Ба цио се на пи са ње и на ра зно вр сне ра зо но де по пут од мо ра у Шпа-
ни ји с при ја те љем Ан то ни јем Блан том и пу то ва ња на Исланд са Оде ном. Кад се ње гов 
при ја тељ Додс пре се лио у Окс форд, Мек нис се осе тио уса мље ним у Бир мин ге му, те 
је при хва тио ме сто пре да ва ча грч ког на ко ле џу Бед форд на Уни вер зи те ту у Лон до ну.

Мек нис је на ста вио да се оку ша ва у драм ском жан ру. Нај ма ње јед на дра ма из овог 
пе ри о да („Штрај ко ло мац“) ни кад ни је по ста вље на на сце ну ни ти је об ја вље на, али је 
Груп но по зо ри ште, ко је је из ве ло Ага мем но на у ње го вом пре во ду, при хва ти ло дру гу 
дра му ко ју је на пи сао за њих, Из ван сли ке (про ду ко ва на и об ја вље на 1937). У овој дра ми 
Мек нис је мо жда лич но био нај ви ше за ин те ре со ван за глав ни лик, умет ни ка ко ји је 
про пао или је на пу ту да про пад не, али ка кве год по тен ци ја ле да је дра ма има ла про гу-
та ла их је над ре ал на фар сич на тра ге ди ја, по ли тич ке ка ри ка ту ре, и те а трал ни три ко ви. 
Спа да от при ли ке у исти жа нр као и Пас ис под ко же (1935) Оде на и Кри сто фе ра Ишер-
ву да, али је по сти гла сла би ји успех од свог узо ра као и од Мек ни со во гА га мем но на.

Мек ни со во нај за ни мљи ви је де ло из го ди на ту го ва ња због од ла ска су пру ге но си 
на слов Пи сма са Ислан да (1937) и ре зул тат је са рад ње са Оде ном. Је дан од нај за бав ни-
јих пу то пи са два де се тог ве ка, то де ло је и јед но од нај не о бич ни јих. У за вр шној пе сми 
збир ке, на сло вље ној „Епи лог за В. Х. Оде на“, Мек нис на во ди Оде но ве ре чи ко је гла се 
„Се вер по чи ње у ну три ни“, а књи га као це ли на ви ше има да ка же о уну тра шњем жи-
во ту ауто ра и о све ту ко ји су оста ви ли за со бом не го о Ислан ду. Исти ни за во љу, књи га 
са др жи два про зна по гла вља у ко ји ма се при по ве да о њи хо вом пу то ва њу на Исланд и 
да ју кон крет ни са ве ти бу ду ћим пут ни ци ма, али по е зи ја за у зи ма да ле ко ви ше ме ста од 
про зе, а тон це ло куп ног де ла дик ти ра пет по гла вља ко ја за у зи ма ду гач ко „пи смо“ у 
тер ца ри ми ко је Оден упу ћу је лор ду Бај ро ну. Осим „Епи ло га за В. Х. Оде на“, Мек ни сов 
до при нос чи не и „пи смо“ у хе рој ском ди сти ху (упу ће но при ја те љи ма Гре је му и Ани 
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Ше пард) и „Екло га са Ислан да“, док је у са рад њи са Оде ном на ста ла „По след ња во ља 
и опо ру ка“. Ме ђу њи ма се из над ни воа спо ра дич но за бав ног сти ха из ди же са мо „Екло-
га са Ислан да“ у ко јој го во ре Креј вен (Оден), Ра јан (Мек нис) и дух ју на ка из са ге, уз 
упа ди це са мо са жа љи вог Гла са Евро пе. Дух са ве ту је дво ји ци пу ту ју ћих пе сни ка да се 
вра те у свој за ви чај и би ју све тли бој, што је баш при го дан са вет и на ро чи то иро ни чан 
у све тлу Оде но ве по то ње ими гра ци је у Аме ри ку и Мек ни со вог не пре ста ног од ба ци-
ва ња Ир ске. Књи га је при ву кла ве ли ку па жњу кри ти ча ра и по ди гла Мек ни сов углед, 
прем да јој је Оде но во „Пи смо Бај ро ну“ обез бе ди ло трај ну по пу лар ност ко ју ужи ва.

Две по ну де из да вач ких ку ћа 1938. го ди не ре зул ти ра ле су об ја вљи ва њем пу то пи са 
Пре шао сам Минч и књи ге Зо о ло шки врт. У ауто би о гра фи ји Мек нис ова два де ла опи-
су је као „про зне књи ге ко је ни су од го ва ра ле мо јим скло но сти ма, али ко је, ре као сам 
се би, мо гу на пи са ти под јед на ко до бро као и би ло ко дру ги. Ла ска ло ми је то што су 
ме из да ва чи пи та ли да ура дим не што што ми не ле жи.“ Пре шао сам Минч, днев ник 
ко ји бе ле жи пут на Хе бри де, је ве ро ват но успе шни је де ло не го што се мо же за кљу чи-
ти из ових Мек ни со вих при мед би. Без ика квог зна ња гел ског је зи ка и уз ме ни рен спо-
зна јом да је жи вот на остр ви ма пот пу но мо де ран, Мек нис не из но си ни ка ква но ва 
за па жа ња о Хе бри ди ма, али су за то ди гре си је, пи са не што по е зи јом што про зом, ма хом 
за бав не. Зо о ло шки врт пре но си ути ске о зо о ло шком вр ту у Лон до ну, као и ус пут на 
пу то ва ња до па ри ског зо о ло шког вр та и Бел фа ста; Мек нис не по ка зу је ни ка кву на ро-
чи ту на кло ност пре ма овим те ма ма. 

Мно го зна чај ни је де ло из 1938. го ди не је Мо дер на по е зи ја. Не ко ли ко по гла вља на-
лик на „исто ри ју слу ча ја“ бе ле же раз вој Мек ни са као пе сни ка. Књи га у це ли ни ста је у 
од бра ну мо дер не по е зи је, на ро чи то по е зи је Оде на, Спен де ра, Деј Лу и са и са мог Мек-
ни са. Мек нис на сто ји да сма њи ро ман тич ну раз ли ку из ме ђу пе сни ка и обич ног чо ве-
ка. Ње гов пе сник же ли да са оп шти не што, прем да ни је про па га тор не го „спој за ба-
вља ча и кри ти ча ра или из ве шта ча“. Пе сник, за пра во, при лич но ли чи на Мек ни са: „Мој 
је пе сник фи зич ки спре ман, во ли да при ча, ре дов но чи та но ви не, уме да се са жа ли и 
да се на сме је, раз у ме се у еко но ми ју, це ни же не, оства ру је лич не кон так те, ак тив но се 
за ни ма за по ли ти ку, под ло жан је фи зич ким ути сци ма.“ Иако су је у то вре ме не ки сма-
тра ли ма ни фе стом по е зи је дру штве ног ан га жма на Оде но ве гру пе, у Мо дер ној по е зи ји 
по ли тич ка убе ђе ња су са мо јед на вр ста убе ђе ња ко ја по кре ћу пе сни ка при че му се 
ин си сти ра на то ме да сва ко убе ђе ње мо ра би ти под кон тро лом лич них за па жа ња. 

Мек ни со ва но ва збир ка по е зи је ко ја је иза шла исте го ди не под на зи вом Зе мља 
при си ља ва (1938) ни је обим на, што све до чи о лич ним про бле ми ма с ко ји ма се су о ча-
вао, као и о то ме да је у про те клих не ко ли ко го ди на вре ме по све тио пи са њу про зних 
и драм ских де ла. Ско ро да се ни је дао при ме ти ти ни ка кав раз вој у на чи ну пи са ња, те 
му се ни углед ни је по пра вио. Ме ђу прет ход но нео бја вље ним пе сма ма у овој збир ци, 
„Ка рик фер гус“ је од на ро чи тог би о граф ског зна ча ја због то га што Мек нис ко ри сти 
се ћа ња из де тињ ства и због то га што се мо же ту ма чи ти као на зна ка ста са ва ња урав-
но те же ни јег ста ва пре ма Ир ској из ко је је оти шао. Нај по пу лар ни ја Мек ни со ва пе сма 
из овог пе ри о да, ме ђу тим, ни је из ове збир ке не го из де ла Пре шао сам Минч: „Му зи ка 
гај ди“ је рит мич на пе сма пу на слен га ко ја на сто ји да ство ри осе ћај му зи ке гај ди и ко ја 
је под јед на ко осво ји ла кри ти ча ре и ши ру чи та лач ку пу бли ку. Жу стрим рит мом пе сма 
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го во ри о оча ја њу услед ве ли ке еко ном ске кри зе: „Не вре ди ви ше Ми ни стар ство ри бо-
ло ва, не вре ди Би бли ја, / Све што же ли мо па кло је ци га ре та док су нам ру ке бес по сле не.“16 
У овој је пе сми пе сник са свим си гур но и „за ба вљач“ и „кри ти чар или из ве штач“; ни је 
про па га тор ни ти про рок, јер не по др жа ва ни јед но ре ше ње док мно га без ре зер вно 
од ба цу је. 

Је се њи днев ник (1939) је нај бли же то ме да се сма тра „глав ном“ пе смом Мек ни со вог 
опу са, прем да је у вре ме на стан ка са свим отво ре но би ла „при год на“ пе сма, сти хо ва-
ни днев ник ко ји бе ле жи по след ње ме се це 1938. го ди не. Са сто ји се од два де сет и че-
ти ри пе ва ња са чи ње на од по ве за них ка тре на чи ји се сти хо ви на из ме нич но ри му ју – 
обич но дру ги и че твр ти, по не кад пр ви и тре ћи. Ду жи на сти ха ва ри ра из ме ђу две и 
шест сто па, док про ме ну рит ма дик ти ра не фор мал ни, ко ло кви јал ни тон и че ста упо-
тре ба оп ко ра че ња. Пе сма по чи ње у вре ме до руч ка у пред гра ђу, а дру га пе ва ња пра-
те пе сни ка на пу ту до Лон до на где про во ди рад не да не и но ћи. До га ђа ји у са да шњо сти 
бу де ста ра се ћа ња – на Ир ску, с мр жњом од ба че ну; на вла сти то шко ло ва ње, ко јег се 
при се ћа са иро ни јом; на су пру гу, ко ја му ве о ма не до ста је и ко ју још во ли. Но, пе сник 
не мо же да уро ни у вла сти ту про шлост и са да шњост. Хи тле ров глас, ко ји се чу је с ра-
ди ја, упа да му у жи вот, а Мин хен ски спо ра зум га ис пу ња ва сра мом. По се ћу је Па риз и 
Бар се ло ну, где му Шпан ци го во ре да је нео п ход но опре де ли ти се и сту пи ти у ак ци ју. 
„Но ва го ди на до ла зи с бом ба ма“, те нам је ди но пре о ста је да се на да мо да ће мо мо ћи 
да се „мо ли мо за не ку зе мљу“ бо љу од на ше.

Оп ште су при хва ће не тех нич ке вред но сти Је се њег днев ни ка. Пе сма за др жа ва ко-
хе рент ност то на и рит ма то ком сво јих број них те ма и ва ри ја ци ја. Пе сма, та ко ђе, успе-
ва да убе ди чи та о це у сво ју су штин ску искре ност. Ни је то кон фе си о нал на пе сма ко ја 
обе ло да њу је оно нај лич ни је, али чи та лац осе ћа да пе сник да је све од се бе да пре не се 
чи та о цу ка ко је то би ти Лу ис Мек нис у је сен 1938, чо век ко ји и „оства ру је лич не кон-
так те“ и „ре дов но чи та но ви не“. Тон се на не ким ме сти ма на пр ви по глед чи ни из ве-
шта че ним – на при мер: „Не ма уни вер зал но сти у гра ду овог чо ве ка.“ Но, то је при хва-
тљи во у днев нич кој од ред ни ци. Што се на Мек ни са ма ње гле да као на пред став ни ка 
ве ће гру пе ли бе рал них ин ди ви ду а ли ста ухва ће них у зам ку по ла ри зо ва ног све та ко ји 
об ли ку је њи хо ве лич не вред но сти, ова пе сма по ста је вред на као исто риј ски до ку мент. 

Не ки кри ти ча ри, ме ђу тим, сма тра ју да су ја ке стра не пе сме ујед но и симп то ми 
ње ног не у спе ха. Тех нич ка угла ђе ност не мо же би ти за ме на за су шти ну, а пе сма као 
вер ни од раз Мек ни со ве збу ње но сти исто ри јом оста је пра зна из ну тра, до ве де на до 
за кључ ка са мо ка лен дар ском кон вен ци јом. Та кви кри ти ча ри твр де да Мек нис не по-
ка зу је ону вр сту убе ђе ња или си сте ма за ко је је лич но сма трао да су нео п ход ни за 
на ста нак ве ли ке по е зи је. Овај про блем је кључ ни бу ду ћи да це ло куп но Мек ни со во 
ства ра ла штво ма хом де ли вр ли не и ма не Је се њег днев ни ка.

У про ле ће 1939. го ди не, Мек нис је по се тио Аме ри ку да одр жи не ко ли ко пре да ва ња 
и та мо се за љу био у јед ну де вој ку. Вра тио се у Аме ри ку сле де ћег про ле ћа да пре да је 
на Уни вер зи те ту Кор нел. Док је бо ра вио та мо, ра дио је на ауто би о гра фи ји; ни кад је 
ни је за вр шио, али ју је Е. Р. Додс на кон Мек ни со ве смр ти при ре дио и об ја вио под на-

16 Пре вод Зо ран М. Бун да ло у: Иза бра не пе сме Лу и са Мек ни са. На ве де но пре ма пре во ду у ру ко пи су. 
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зи вом Стру не су ла жне (1965). Мно ги при ја те љи су га убе ђи ва ли да оста не у Аме ри ци 
и из бег не рат, а уз то ни во ље на же на ни је же ле ла да се вра ти с њим у Ен гле ску; упр кос 
све му, Мек нис је осе ћао да мо ра да се вра ти. На кон ви ше ме сеч ног од ла га ња због те-
шке бо ле сти, по но во је пре шао Атлан тик кра јем 1940. го ди не. По што ни је мо гао да 
сту пи у ак тив ну слу жбу због ло шег ви да, у про ље ће 1941. го ди не при кљу чио се Оде-
ље њу за ис тра жи ва ње те ма при Бри тан ском јав ном сер ви су (Би-Би-Си). 

Мек ни со ву сле де ћу збир ку По след ње сред ство (1940) об ја ви ла је из да вач ка ку ћа 
Cu a la Press из Да бли на. Упр кос те шким ре чи ма ко је је из го во рио на ра чун Ир ске у Је
се њем днев ни ку, Мек нис је та мо про вео ве ћи део је се ни 1939. го ди не, ус пев ши чак да 
до би је и ме сто пре да ва ча на Ко ле џу  Три ни ти у Да бли ну. Сад је пи сао о то ме ка ко га 
Да блин фа сци ни ра, прем да „Ни кад то ни је био мој град“ и „не ће ме има ти / ни жи вог 
ни мр твог“ („Да блин“). У не ко ли ко сти хо ва чи ни се да га за ни ма ис тра жи ва ње спе ци-
фич но ир ских те ма. По след ње сред ство у це ли ни ода је ути сак да је Мек нис тра гао за 
но вим прав ци ма на кон без из ла зне си ту а ци је при ка за не у Је се њем днев ни ку. У ста ром 
ма ни ру пи ше са ти рич ну пе сму под на зи вом „Чи та о ни ца Бри тан ског му зе ја“. Ро ман-
тич на љу бав ко ју је до жи вео у Аме ри ци ве ро ват но је од го вор на за то што збир ка 
са др жи и зна тан број љу бав них пе са ма као што је „Са ста ја ли ште“. Ри зи ку ју ћи да за-
пад не, а по не кад и за па да ју ћи, у сен ти мен тал ност, Мек нис пи ше ове но ве љу бав не 
пе сме без уоби ча је не за штит не иро ни је и без ика квог тра га дру штве не све сти. Се ри ју 
од пет „Но ве ли ца“ чи ни пет крат ких ка рак тер них ски ца; нај у спе шни ја од њих, „Ста ра 
при ча“, очи глед но је ре зул тат су сре та с бив шом су пру гом и ње ним но вим му жем док 
је др жао пре да ва ња у Аме ри ци. Љу бав ни сти хо ви и ка рак тер не ви ње те ове збир ке 
ве сни ци су по то њег Мек ни со вог ства ра ла штва. 

Мек ни со во об но вље но ин те ре со ва ње за Ир ску вид но је и у књи зи По е зи ја В. Б. 
Јеј тса (1941). Во де ћи про у ча ва ла ц Јеј тсо вог ства ра ла штва, Ри чард Ел ман, на пи сао је 
1967. го ди не да је ова књи га „нај бо љи увод у Јеј тса ко ји има мо, а до дат но је за ни мљи-
ва и као увод у Мек ни са“. Прем да ова ве ли ко ду шна оце на мо жда ви ше ни је исти ни та, 
Мек ни со ва књи га за др жа ва ону вр сту ин те ре со ва ња ко је бу ди књи га јед ног пе сни ка 
о дру гом. Мек нис се у овом де лу су о чио са ин те лек ту ал ним про бле мом ка ко да по-
ми ри осе ћај ди вље ња Јеј тсо вој по е зи ји с по до зре њем пре ма Јеј тсо вим по ли тич ким 
ста во ви ма, спи ри ту а ли зму и по е ти ци. Као не вер ник ко ји је по што вао ве ро ва ња дру-
гих, Мек нис је без про бле ма при хва тио Јеј тсов чуд ни си стем ве ро ва ња ко ји ле жи у 
осно ви ње го ве по е зи је. Јеј тсо во естет ско уче ње пред ста вља ло је ве ћи про блем ко ји 
је Мек нис де ли мич но ре шио та ко што је на пра вио раз ли ку из ме ђу оно га што је Јејтс 
го во рио и оног што је прак ти ко вао, а де ли ми чно и та ко што се дис тан ци рао од вла сти-
тих ста во ва из не тих у Мо дер ној по е зи ји. По е зи ја, при зна је са да Мек нис, мо же би ти 
ви ше од са оп шта ва ња, а чак и ми стич на ис ку ства мо гу на ћи сво је ме сто у њој. 

Три де се те го ди не два де се тог ве ка су про те кле и Вар ка и оп се на (1941) озна ча ва 
крај Мек ни со ве ка ри је ре мла дог пе сни ка три де се тих го ди на. Тех ни ка је са зре ла и 
пе сник је ста сао, али чи ни се да у не ким аспек ти ма пе сник ни је уз на пре до вао од сту-
ден та из вре ме на Окс форд ске по е зи је, 1929. и Сле пог ва тро ме та. По пут збир ке По след
ње сред ство, чи јих не ко ли ко пе са ма са др жи, Вар ка и оп се на ша ро ли ког је ка рак те ра, 
те оста вља оти сак да је пе сник ис цр пео до ме те ста рог пе снич ког иден ти те та не 
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ус пев ши да про на ђе но ви. Збир ка са др жи пе сме о Ир ској и Аме ри ци, ур ба не пе сме у 
Мек ни со вом ста ром ма ни ру, као и не ко ли ко до дат них „Но ве ли ца“ у од но су на оне из 
По след њег сред ства. Вар ка и оп се на за вр ша ва се јед ном од нај бо љих Мек ни со вих љу-
бав них пе са ма ко ја но си на слов „Успа ван ка за Еле нор“, чи ме се овај пе ри од Мек ни со ве 
ка ри је ре за о кру жу је пе смом ко ја под се ћа на „Успа ван ку“ ко ју је об ја вио у Окс форд ској 
по е зи ји. Та ра ни ја пе сма (за „Ми ри јам“) на пи са на је же ни ко ја се уда ла за ње га, па га 
на пу сти ла да би от пу то ва ла у Аме ри ку; но ва пе сма на пи са на је же ни ко ју је он оста вио 
да би се оти шао у Ен гле ску и у рат. 

Од 1941. го ди не до смр ти, Лу ис Мек нис је ра дио за Би-Би-Си. До 1961. го ди не имао 
је стал но за по сле ње као сце на ри ста и про ду цент Оде ље ња за ис тра жи ва ње те ма, 
по сле че га је за њих ра дио хо но рар но до кра ја жи во та. Иако је по сле ра та че сто пу-
то вао, те се ко нач но на ста нио на се лу, и да ље је био че сто ви ђен гост у лон дон ским 
ка фа на ма, при сту па чан, али не при сан са стран ци ма. Ин те ре со ва ње за дра му и љу бав 
пре ма по е зи ји ко ја са оп шта ва учи ни ли су га нај и стак ну ти јим ме ђу пе сни ци ма ко ји су, 
ма хом пи шу ћи за Би-Би-Си, раз ви ли жа нр сти хо ва не ра дио-дра ме, ко ји је, ме ђу тим, 
био крат ког ве ка. Мек нис је био пло дан сце на ри ста; на пи сао је пре ко сто ти ну и пе де-
сет сце на ри ја док је ра дио за Би-Би-Си и ра дио на про дук ци ји ве ћи не њих. Два на ест 
ње го вих ра дио-дра ма је об ја вље но: Кри сто фер Ко лум бо (1944), Там на ку ла и дру ги 
ра диосце на ри ји(1947), Лу да остр ва и Ад ми ни стра тор (1964) и Ли ца из Пор ло ка и дру
ге ра диодра ме (1969). Прем да кри ти ча ри жа нр ра дио-дра ме сма тра ју ма ње ва жним 
– или га у пот пу но сти за не ма ру ју – Мек ни со ва до стиг ну ћа на том по љу сва ка ко за слу-
жу ју при зна ње. 

Нај чи та ни ји плод Мек ни со вог ра да за Би-Би-Си је скра ће ни пре вод Ге те о вог Фа у
ста, Део I и II (1951), дра ме ко ја је пр ви пут еми то ва на на Би-Би-Си ју у че ти ри на став ка. 
Мек нис се не ра до ла тио овог за дат ка, јер му зна ње не мач ког ни је би ло вр хун ско. 
Мно го му је по мо гао и сти хо ва ни пре вод уоб ли чио Е. Л. Стал, с ко јим се че сто кон сул-
то вао. При ро ду скра ћи ва ња дик ти ра ли су зах те ви и огра ни че ња ра ди ја као ме ди ја. 
С пу ри стич ког ста но ви шта, ни је дан скра ће ни пре вод ни је за до во ља ва ју ћи, али из вр-
стан ква ли тет сти хо ва учи ни ли су Мек ни сов пре вод јед ним од нај по пу лар ни јих и ува-
же ни јих вер зи ја Фа у ста на ен гле ском је зи ку.

Нај бо љи Мек ни со ви сти хо ви ко је је на пи сао че тр де се тих го ди на на ла зе се у ра-
дио-дра ма ма. Две но ве збир ке по е зи је ко је су иза шле у овој де це ни ји, Трам бу ли на, 
Пе сме 19411944 (1944) и Ру пе у не бу, Пе сме 19441947 (1948), на ни воу су ње го вог прет-
ход ног ства ра ла штва, али се не ви ди ни ка ква над град ња ни ти на пре дак. Мек нис на ста-
вља се ри ју ка рак тер них ви ње та за по че ту у По след њем сред ству, али су и са ти рич ни 
пор тре ти са вре ме ни ка као и пор тре ти у част жи вих и мр твих при ја те ља под јед на ко 
бле да оства ре ња. Чи ни се да је у овом пе ри о ду ви ше за о ку пљен ре ли ги јом и фи ло-
зо фи јом, али због Мек ни со ве  скеп тич но сти на по ри у том прав цу оста ју су ви ше не до-
ре че ни да би се сма тра ли успе шним. У на слов ној пе сми збир ке Трам бу ли на про на ла-
зи упе ча тљив при каз вла сти те ди ле ме у ли ку чо ве ка на трам бу ли ни ви со ко из над 
Лон до на, спрем ног да се жр тву је док га раз ди ре не до ста так ве ре и сум ња у то да ће 
се жр тва ис пла ти ти. На дах ну ће за нај леп шу пе сму збир ке Ру пе у не бу дру гу је сво јој 
дру гој су пру зи, пе ва чи ци Хе дли  Ан дер сон, ко јом се оже нио апри ла 1942. го ди не и 
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ко јој су по све ће не и Трам бу ли на и Ру пе у не бу. (Ра ста ви ли су се 1960. го ди не.) „Ули це 
Ла ре да“ на пи са на је да би је пе ва ла ње го ва су пру га у аран жма ну тра ди ци о нал не аме-
рич ке ка у бој ске пе сме; ули це Ла ре да по ста ле су бом бар до ва не ули це по сле рат ног 
Лон до на, а по след ње две стро фе пе ва чи ци на ухо ша пу ће Ан ђео Смр ти. Упр кос ова квим 
све тлим при ме ри ма, Мек ни сов углед је опа дао јер је до шло до ба ко је је окре ну ло 
ле ђа три де се тим го ди на ма и све му што су оне ве ли ча ле. Го во ре ћи о Мек ни со вим  по-
стиг ну ћи ма на осно ву по сле рат них збир ки и Са бра них пе са ма, 19251948 (1949), мно ги 
кри ти ча ри би ли су скло ни да га от пи шу као ма ње зна чај ног пе сни ка чи је вре ме је 
про шло. Мек нис је, из гле да, пред ви део ова кав суд, те је у Ру пе у не бу укљу чио пе сму 
под на зи вом „Ту го ван ка за ма ње зна чај ним пе сни ци ма“ ко ја се за вр ша ва сти хо ви ма: 
„Ду жни ке ове ни пре зи ра ти не мо же мо / Ни смо ли их на шим ро ђе њем оси гу ра ли?“

По чет ком 1950. го ди не Мек нис је узео од су ство из Би-Би-Си јаи оти шао у Ати ну, те 
је у Грч кој ра дио као ди рек тор Бри тан ског ин сти ту та. Кад се Ин сти тут у је сен спо јио 
с Бри тан ским са ве том, он је све до ју на 1951. го ди не на ста вио да ра ди као по моћ ни 
пред став ник. Док је бо ра вио у Грч кој на пи сао је де сет ду гих пе са ма за збир ку Де сет 
жр та ва па ље ни ца (1952), од ко јих су не ке еми то ва не на Би-Би-Си ју. Сва ка пе сма се 
са сто ји из че ти ри ста ва; упо тре бље ни су ра зно вр сни об ли ци сто фа. Пе сме су ма ни-
ри стич ке и алу зив не ме ди та ци је о вер ским и исто риј ским те ма ма. Нај у спе шни ја је 
„Не вер ни То ма“, ко ја го во ри о апо сто лу То ми, ко ји је због не до стат ка ве ре био при-
клад на те ма за Мек ни са. У свој ству кул тур ног ам ба са до ра Мек нис је про из вео из у-
зет но кул тур не пе сме ко је ни ма ло ни су при гу ши ле све из ра же ни ју сум њу да се ис цр пео 
као пе сник. У јед ној од њих и сам ка же да „Сред ње су го ди не / Ло ше за пе сни ка“ („Дан 
об но ве“). Ма ло број ни чи та о ци су ње гов но ви на чин пи са ња до жи вља ва ли као на пре дак. 

Пре о ста ле две збир ке из пе де се тих го ди на та ко ђе све до че о умор ном пе сни ку. 
Је се њи на ста вак: ре то рич ка пе сма (1954) пи са на је у истом ма ни ру и на исту те му као 
Је се њи днев ник али у по ре ђе њу с том збир ком не бу ди зна чај но ни исто риј ско ни ти 
пе снич ко ин те ре со ва ње. Крат ки сти хо ви По хо ђе ња (1957) об је ди њу ју фи ло зоф ске пре-
о ку па ци је Де сет жр та ва па ље ни ца и за Мек ни са ка рак те ри стич ни ји ко ло кви јал ни стил, 
али је то са мо де ли мич но ус пео спој. Ови сти хо ви су, ме ђу тим, на го ве сти ли слич не, 
прем да не што успе шни је, по ду хва те у две ма по след њим збир ка ма, Сол сти ци ју ми (1961) 
и Со ха у пла ме ну (1963). Обе збир ке са др же ве ли ки број љу бав них пе са ма, у не што 
јед но став ни јем сти лу, ко је спа да ју ме ђу нај бо ље ко је је Мек нис ика да на пи сао. У не ко-
ли ко пе са ма из збир ке Со ха у пла ме ну пе сник раз ми шља о смр ти, ко ју је ме лан хо лич-
ни Мек нис од у век за ми шљао као крај све га, али се са да, чо ве ку у ка сним пе де се тим 
го ди на ма жи во та, мо ра ла чи ни ти ствар ни јом не го ика да. Смрт га је за де си ла из не на-
да: упр кос тек пре ле жа ној бо ле сти, ин си сти рао је на то ме да за јед но са ин же ње ри ма 
зву ка по ђе у под зе мље да би сни ми ли спе ци јал не ефек те за ње го ву ра дио-дра му; 
те шко се пре хла дио, а ле кар ску по моћ је за тра жио тек кад се раз ви ла упа ла плу ћа, од 
ко је је и умро. 

Осим већ по ме ну тих ра дио-дра ма и ауто би о гра фи је, не ко ли ко ње го вих де ла об ја-
вље но је пост хум но. Астро ло ги ја је про зно де ло на те му астро ло ги је ко је је Мек нис 
на пи са но кад је био у сти сци с нов цем. Је дан за гроб (1968) је дра ма ко ја сти лом под-
се ћа на Из ван сли ке и у ко јој је жи вот за ми шљен као те ле ви зиј ски сту дио а Смрт као 



днев ни уред ник. За што је овај на чин пи са ња при вла чио Мек ни са мо же се об ја сни ти 
ти ме што је во лео Спен се ра, као и не што са вре ме ни је пи сце па ра бо ла, што је на кло-
ност ко ју от кри ва у Клар ко вим пре да ва њи ма ко ја је 1963. го ди не одр жао на Кем бри џу 
и ко ја су об ја вље на под на зи вом Ра зно вр сност па ра бо ле (1965). 

Нај ва жни ја пост хум на пу бли ка ци ја но си на зив Са бра не пе сме Лу и са Мек ни са (1966), 
а при ре дио ју је ње гов ду го го ди шњи при ја тељ Е. Р. Додс. Упр кос не што лич ни јем при-
зву ку ко јим се од ли ку је не ко ли ко љу бав них пе са ма, Мек нис је апо ло ниј ски, хо ра циј-
ски пе сник. Ње го ви ће сти хо ви рет ко за па њи ти чи та о ца сво јом сме ло шћу. Ње го ве 
нај у пе ча тљи ви је пе сме, као што су „Му зи ка гај ди“ и „Ули це Ла ре да“, уре зу ју се у се ћа ње 
ја ким рит мо ви ма а не сна жним пе снич ким сли ка ма. Мек нис чи та о ци ма пру жа иро ни-
ју ви ше не го стра сно пре пу шта ње, уз др жа ност ви ше не го хи пер бо лич ност. Тех нич ка 
ве шти на и искре ност ње го ве су не на ме тљи ве вр ли не ко је нај ви ше до ла зе до из ра жа-
ја кад се ње го во де ло са гле да ва као це ли на. Пост хум не збир ке пе са ма, ко је су усле-
ди ле на кон об но вље не енер ги је ко ја је стру ја ла у по след ње две збир ке, по ди гле су 
Мек ни со ву по пу лар ност, ко ја је опа ла на кон ре ла тив но сла бих оства ре ња из че тр де-
се тих и пе де се тих го ди на. По сто ји кон ти ну и ран кри ти чар ски ин те рес за ње го во де ло 
и, прем да је ма ло ве ро ват но да ће Мек нис по но во за до би ти ста тус јед ног од нај зна-
чај ни јих пе сни ка, си гур но је да да нас ужи ва исти углед као и дру ги бри тан ски пи сци 
ко ји су ства ра ли три де се тих го ди на два де се тог ве ка, из у зи ма ју ћи Оде на. 

(С ен гле ског пре ве ла На та ша Камп марк)
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