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Бо јан Са вић Осто јић

ВРТ

СА МЈУ ЕЛ ТЕЈ ЛОР КОЛ РИЏ 
Из ме ђу ми шље ња и ми са о не бу ји це

Био сам у ис ку ше њу да на пи шем да су Кол ри џо ве све ске мо дер ни је од ње го ве 
по е зи је. Али, осим што то зву чи пре ви ше ола ко да би би ло исти ни то, де фи ни тив но 
сам се пре до ми слио по ми слив ши ко ли ко би та ква из ја ва зву ча ла глу по за три ста го-
ди на. Не са мо глу по, бе сми сле но. Шта је уоп ште „мо дер но“ и по сто ји ли по се би? Ако 
би смо раз мо три ли са мо све ске, ма кар и са мо ов де до сад об ра ђе них ау то ра (Лих тен-
берг и Жу бер), мо ра ли би смо при зна ти да су оне јед на par ex cel len ce не мо дер на, од-
но сно у сва ком вре ме ну ак ту ел на прак са. 

Све ске су за Кол ри џа би ле про стор на ко јем је тра гао за но вим фор ма ма од ма ра-
ју ћи се од њих. Оне су нај пре би ле под ло га где је ар ти ку ли сао сво ју ве зу са окол ним 
све том. У фраг мен ти ма пре о вла ђу ју опи си. Ис про ба ва ју ћи се у њи ма, Кол риџ не пре-
кид но испи ту је соп стве ну буд ност и осе тљи вост на сен за ци је. Иа ко на сто ји да се усред-
сре ди на не ку по је ди ност из при ро де, ка ко би из ње из ву као фор му лу, с на дом да ће 
пре ра сти у до бар стих, па жња му је ра су та, не у сред сре ђе на, скло на бе со муч ном го-
ми ла њу де та ља. У опи си ва њу је при мет на из ве сна гр че ви тост, као да се, у то ку бе ле-
же ња, пла ши да ће сва ког тре нут ка ис кли зну ти ми мо ствар но сти, да ће из гу би ти 
до дир с њом. Ова осо бе ност од ли ку је све пре те жно де скрип тив не све ске, ка кве су, 
на при мер, Каф ки не, Ханд ке о ве или оне ко је је во дио Бо то Штра ус. Ис црп ност опи са 
све до чи да не што у до та да шњој пер цеп ци ји ни је у ре ду, да је по треб но да се она „наште-
лу је“ су о ча ва њем са не по сред но при сут ним, пла стич ним пред ме ти ма. У по тен ци ра њу 
при ме ће них фраг ме на та „ствар но сти“, у ма нич ном опи су пред ме та и све га „обич ног“, 
увек има по нов ног про на ла же ња, по тре бе за пре по зна ва њем и тра же њем ме ста за 
се бе у том све ту. Кол риџ је имао кон кре тан, да не ка жем фи зи о ло шки под стрек за ту 
ис црп ност: за ви сност од опи ју ма. 

Дру га зна чај на Кол ри џо ва оп се си ја у све ска ма је сте на сто ја ње да ис пра ти соп стве-
не асо ци ја ци је, као у деч јој игри „Ка ко сам до шао до ове ми сли?“ Кол риџ асо ци ја тив-
но сти при да је и по зи тив ну и не га тив ну ко но та ци ју, јер у њој ви ди и сво ју ин те лек ту-
ал ну сна гу и под ло жност. „Хо ћу ба рем да по ку шам“, на пи са ће де цем бра 1803, „да 
По ре кло Зла об ја сним као по сле ди цу буј не При ро де асо ци ја ци ја, ко јом Ми сао = Ра зум 
упра вља и вла да.“ Он за пра во не пре кид но по ку ша ва да кон тр о ли ше сво је асо ци ја ци-
је, да их на не ки на чин опле ме ни, де лом да би ис пра тио соп стве но ре зо но ва ње, а 
де лом да га глад за де та љи ма не би од ве ла ка не че му не по жељ ном. У ње го вом слу-
ча ју, тај та бу је нај че шће за ви сност. Пре зи рао је сво ју скло ност да ска че с те ме на те му 
јер је осе ћао да му она не до пу шта да на пи ше не што ли не ар ни је, а то је, су де ћи по 
бес крај ним спи ско ви ма пла ни ра них де ла, не пре кид но оче ки вао од се бе. Сма трао је 
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(што се ве о ма раз го вет но и дра ма тич но ви ди у фраг мен ту 2361) да га пра ће ње соп-
стве них ми сли спре ча ва да за вр ши оно што је за по чео. 

Мо ра се при зна ти да је упра во за хва љу ју ћи све ска ма, нај бо љем по ли го ну за го ми-
ла ње, Кол риџ по стао мај стор за бе ле же ње нео че ки ва них асо ци ја ци ја, ка кве је са мо 
он мо гао да ар ти ку ли ше. Мо жда су, шта ви ше, баш ње го ва не са бра ност и ра су тост (уз 
гри жу са ве сти због не спо соб но сти да се при бе ре) оно што је на ма да нас бли ско. Та ква 
ти ту ла се Кол ри џу са мом си гур но не би до па ла. Ни су ли нај зад све ске, баш за то што 
слу же као из дув ни вен тил, из ме ђу оста лог и ме сто на ко јем се, са ма од се бе, ства ра 
она пред ста ва о ау то ру ко ја ње му са мом ни је мо гла па сти на па мет, ко је ни је све стан? 
Не пи ше ли их де лом и из тог раз ло га, из по тре бе да по бег не од вла сти тог иден ти те-
та, да се од мо ри од се бе као пи сца? 

Кол риџ је у све ска ма нај пот пу ни је оства рио сво ју але а то рич ну пер со ну. Али на 
упо зна ва ње чи та о ца с њом тре ба ло је до ста че ка ти. Тек век и по на кон ње го ве смр ти 
по че ло се са об ја вљи ва њем ње го вих све за ка у из вор ном об ли ку. Тај по сао ни да нас, 
73 го ди не ка сни је, ни је за вр шен.

Кол риџ је пр ву све ску по чео да во ди са два де сет и две го ди не, 1794, при ли ком 
пе шач ке ту ре по Вел су. Хо да ње, и уоп ште пу то ва ње, убр зо ће по ста ти не раз двој но од 
бе ле же ња. По чет ку те прак се ипак прет хо ди ве ли ки жи вот ни за о крет. Мла ди Кол риџ, 
та да за кле ти при ста ли ца Уни та ри јан ске цр кве, на пу шта сту ди је у Кем бри џу, раз о ча ран 
на кон сме не јед ног про фе со ра истог опре де ље ња и у афек ту се при дру жу је дра гон-
ском пу ку као до бро во љац под име ном Си лас Том кин Кам бер беч. Та да се пр ви пут 
ода је ал ко хо лу и нар ко ти ци ма. По што га брат Џорџ из вла чи из вој ске, Кол риџ по ла зи 
на пе ша че ње Вел сом, са пр вом бе ле жни цом под ми шком. По том ће сре сти Ро бер та 
Са у ти ја, с ко јим ће осно ва ти уто пиј ски „пан ти со крат ски по крет“, и об ја вљу је пр ве 
сти хо ве, „Со не те о чу ве ним лич но сти ма“. 

За нас је ин те ре сант но да је не по сред но пре на пу шта ња сту ди ја Кол риџ про чи тао 
За па жа ња о чо ве ку Деј ви да Хар тли ја, фи ло зо фа „асо ци ја ти ви сте“ пре ма ко ме је „мо рал-
но осе ћа ње са мо про из вод асо ци ја ци је иде ја.“1 О то ме ко ли ко су фи ло зоф ске лек ти ре 
ути ца ле на ње га, до вољ но све до чи да је нај ста ри јег си на на звао Деј вид Хар тли, а дру гог, 
ра но пре ми ну лог, Бер кли. Кол риџ је и ка сни је на ста вио да им пул сив но сле ди сво је 
ин те лек ту ал не ће фо ве. На кон раз ла за са Са у ти јем, 1797, срео је Ви ли ја ма Вор дсвор та, 
код ко га се од мах пре се лио. Пе сни ци ко је ће по том ство пам ти ти као „је зер ске“ сво ју 
по е ти ку су гра ди ли на пе шач ким ту ра ма по је зе ри ма Кам бри је. Ка да су по че ли да га 
за ни ма ју не мач ки фи ло зо фи, Кол риџ је 1799. оти шао у Ге тин ген да сту ди ра (исте годи-
не кад уми ре Лих тен берг) и ни смрт си на Бер кли ја ни је га на ве ла да се вра ти су пру зи. 
По по врат ку у Ен гле ску, упо зна ће Са ру Ха чин сон у ко ју ће го ди на ма би ти не срећ но 
за љу бљен. Њој ће по све ти ти ве ли ки број за пи са у све ска ма (где је нај че шће на зи ва 
„Асра“). Из ових го ди на буј не ак тив но сти да ти ра ју и Кол ри џо ве нај по зна ти је пе сме.

Иа ко су от по че те као под ло га за ски ци ра ње пе са ма, есе ја и чла на ка, Кол ри џо ве 
све ске су убр зо по ста ле кор пус за се бе. Ма те ри јал са ку пљен у њи ма с го ди на ма се 

1 Leyris Pi er re, „Ja lons bi o grap hi qu es“, у: Co le rid ge, 1987, стр. 12.
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све ма ње мо гао пре то чи ти у би ло ко ји дру ги кон текст. О то ме све до чи већ 1895. Ер нест 
Хар тли Кол риџ, при ре ђи вач пр вог из бо ра фраг ме на та, Ani ma Po e tae: „До да нас је мало 
шта упо тре бље но из ове књи жев не гра ђе, ску пља не це лог жи во та.“2 Све ске је пи сао 
ка ко је сти гао. „Во дио их је са обе стра не“, пи ше у пред го во ру за пр ви том Све за ка 
при ре ђи ва чи ца Ке трин Ко берн, „ко ри сте ћи и уну тра шње ко ри це за крат ке бе ле шке, 
адре се, са стан ке, на сло ве књи га, спи ско ве за пра ње ру бља, сит ни це ко је ни је же лео 
да уме ће у за пи се са ту ра по је зе ри ма или на цр те за члан ке и пе сме“.3 Ни је би рао ни 
где ће их пи са ти, ни ти у ка квом ста њу. „Зна мо да је пи сао под ути ца јем ал ко хо ла и опи-
ју ма, у мра ку, на об рон ци ма и вр хо ви ма пла ни на, у кре ве ту, а ве ро ват но и у ко чи ја ма, 
чак и кад су се кре та ле.“4 

У скло пу са пе ша че њем, све ске до би ја ју и те ра пе ут ску функ ци ју. Кол риџ њи ма на-
ми ру је са вест на кон про тра ће ног да на, нај че шће по све ће ног ал ко хо ли са њу и пу ше њу 
опи ју ма. За тих ду гих бо ра ва ка у при ро ди раз ви ја му се и цр тач ки по тез, на ро чи то 
ка да сма тра да ре чи ма не мо же да до ча ра оно што му се на ла зи пред очи ма. „О, Бо же, 
по лу де ћу што ни сам сли кар – или што Сли ка ри ни су ја!“ (фраг мент 1495 из 1803). Вели-
ки број бе ле жа ка го во ри о то ме шта му се учи ни ло, шта ми сли да је ви део; при сут не 
су ха лу ци на ци је, али го то во да не ма оних ко је су иза зва не нар ко ти ци ма. То су ма хом 
крат ко трај не сли ке-при ви ђе ња ко је се ја вља ју при бу ђе њу, при па да њу у сан, у гра-
нич ним ста њи ма све сти. Нај зад, и сан за у зи ма зна чај но ме сто у за пи си ма, а ње гов 
де та љан за пис че сто пра ћен по тре бом да се рас ту ма чи по ло жа јем те ла при спа ва њу. 
(И у овој се по је ди но сти ви ди Кол ри џо ва дво ја ка, лир ско-ра ци о нал на цр та.)

Што се са ме фак ту ре тек ста ти че, Кол риџ је по што вао ста ри, осам на е сто ве ков ни 
пра во пис, у ко јем се име ни це пи шу ве ли ким сло ви ма. Али та кон вен ци ја је под ре ђе-
на ње го вим хи ро ви ма. Бе ле шке ни су ор га ни зо ва не као ре че ни це већ као ни зо ви 
при зо ра. Нај бли же би се мо гле упо ре ди ти са сти хо ви ма у на ста ја њу. Ко са цр та ко ја их 
раз два ја на сег мен те та ко ђе је ве о ма ар би трар на (уз мно штво угла стих за гра да и ка-
при ци о зних цр та ко је ау тор ко ри сти) и ви ше има ве зе са хва та њем да ха не го са на ред-
ним ступ њем у раз во ју од ре ђе не иде је. Ка ко би све ске за шти тио од не по жељ них чи та-
ла ца (нај че шће су пру ге), Кол риџ је по вре ме но ко ри стио грч ки, ла тин ски и не мач ки 
је зик (на ро чи то кад је бе ле жио фраг мен те о Асри и не при стој не ре чи), за тим ну ме рич-
ку ши фру за сно ва ну на ал фа бе ту, и на по слет ку не ку вр сту соп стве них хи је ро гли фа 
за сно ва них на грч ком ал фа бе ту (за ко је је оста вио кључ). 

Иа ко је с вре ме на на вре ме по ку ша вао да све ске „спе ци ја ли зу је“, да им уна пред 
од ре ди те му, ти на по ри му ни су по ла зи ли за ру ком. „По сле не ко ли ко уза луд них на по-
ра да раз ли чи те де ло ве све ске ко ри сти за раз ли чи те за пи се, очи глед но се по ми рио 
са збр ком не по ве за них ства ри ко је је бе ле жио и од у стао од си сте ма тич но сти.“5 У 
ви ше на вра та је на ме ра вао (или се вај као да на ме ра ва) да при ре ди из бор из сво јих 
за пи са. На чин на ко ји Кол риџ из но си ову иде ју, 21. апри ла 1823, ка рак те ри сти чан је за 
тон це лих Све за ка и за ти пич не спи ско ве ко је на ла зи мо у њи ма: 

2 Co le rid ge, 1895, стр. XI.
3 Co burn, Kat hleen, „In tro duc tion“, у: Co le rid ge, 1957, стр. XXI II.
4 Исто, стр. XXXI II.
5 Исто.
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„Ка да ћу на ћи вре ме на и сло бо де да сво је бе ле жни це и ро ков ни ке све дем на Ин декс, 
или Ро ков ник Ро ков ни ка? Ако бих – авај! ако! – ако бих мо гао да до ђем до по след ње 
стра не сво је По твр де Хри шћан ске Ве ре и Веч но сти Вре ме на, ако бих пре то га спо јио 
сво је Еле мен те Го во ра, Ло ги ке, Ди ја лек ти ке & Но е ти ке, или Ка нон, Кри те ри он & Ор га нон 
са фи ло зоф ским Гло са ром, у је дан штам па ни том, а Ве жбе у раз ми шља њу об ја вио у дру-
гом – ако бих у то ме ус пео – шта он да? Он да бих об ја вио све што је оста ло не ис ко ри-
шће но, Пу то ва ња, под на сло вом Из ле ти у ино стран ство и код ку ће, као и све што сам 
ви део и ми слио, са при ме сом оно га што сам осе тио, и то у об ли ку у ко јем сам све то 
по ве рио сво јим Све ска ма, По ве ре ни ца ма ко је ме ни су из да ле, При ја те љи ца ма чи ја Ти-
ши на ни је би ла ћу та ње Кле вет ни ка, Срод ним ду ша ма пред ко ји ма се ни сам сти део да 
се жа лим, да че знем, да пла чем – па чак ни да се мо лим.“6

Као што је слу чај са свим све ско пи сци ма ко ји су оп се сив но пра ви ли спи ско ве за-
ми шље них књи га (Лих тен берг, Цве та је ва), ни Кол риџ ве ћи ну про је ка та на бро ја них у 
Све ска ма ни је при вео кра ју. Тај „не у спех“ био је по вод Нор тро пу Фра ју да из не се по-
е тич ки за кљу чак ка ко су фраг мен тар ност и дис кон ти ну и тет за Кол ри џа би ли нај по-
год ни ја фор ма: „У кон ти ну и ра ној про зи, Кол риџ не мо же ни са чим да иза ђе на крај 
за то што од мах на по чет ку по ми шља на све мо гућ но сти сво је иде је. Али у дис кон ти-
ну и те ту ње го вих бе ле жа ка, на ма се на про ниц љив и убе дљив на чин пру жа оно што 
же ли да ка же, за то што то из го ва ра у скла ду са рит мом сво је ми сли.“7 И сам Кол риџ 
се бе ова ко оце њу је, убра ја ју ћи се у „оне [брбљивце] ко ји ко ри сте пет сто пу та ви ше 
иде ја, сли ка, раз ло га, итд. не го што је по треб но да би до шли до сво је те ме“ (фр. 2372). 
За нас су нај у спе ли ји они фраг мен ти у ко ји ма се Кол риџ пре пу шта сво јим асо ци ја ци-
ја ма без ин хи би ци је, кад се би да је ма ха и не пре ки да се вај ка њи ма: та да нај бо ље ви-
ди мо да је са ма под ло га све ске, од но сно пре пу шта ње „бу ји ци“, ус пе ло да из ње га 
из ву че оно што ни је мо гао да ис пла ни ра пре не го што је узео пе ро у ру ке. 

Као и Жу бер, и Кол риџ је сво је ра ни је све ске ре дов но иш чи та вао и пре пи си вао 
фраг мен те у те ку ће, под вр га ва ју ћи их че сто но вим ко мен та ри ма. Пол Че ша јер, шта-
ви ше, оце њу је да је Кол риџ над све ска ма про вео ви ше вре ме на чи та ју ћи их не го у 
уло зи пи сца. „Иш чи та ва њем ста рих све за ка по сти зао је осе ћај на пре до ва ња. Та ква 
упо тре ба све за ка, ко ја се са сто ја ла у кон сул то ва њу ста рог се бе ра ди утвр ђи ва ња како 
се дух раз вио, по ста ла је за Кол ри џа фор мал на ме то да са мо ва спи та ња ко ју је пре по-
ру чи вао и дру ги ма.“8 Да кле, чи та ње соп стве них све за ка за Кол ри џа је, из ме ђу оста лог, 
би ла прак са по мо ћу ко је се увек из но ва уве ра вао у кон ти ну и тет соп стве не ми сли. 

Кол риџ је све ске во дио укуп но че тр де сет го ди на, све до не ко ли ко да на пред смрт, 
1834. Је ди ни ма те ри јал из њих ко ји је об ја вљен за ње го вог жи во та иза шао је у ко лек-
тив ном из да њу Om ni a na (1812) ко је је при ре дио Ро берт Са у ти. Од се дам де сет две 
све ске про на ђе не на кон ње го ве смр ти, ве ћи на њих на ла зи ла се у по се ду ау то ро вих 
бли ских при ја те ља, Џеј мса и Ен Гил ман. По зна то је да је гђа Гил ман ин тер ве ни са ла на 
ру ко пи су. Осим што их је не пот пу но и по гре шно да ти ра ла, она је и са ма оста вља ла 

6 Co le rid ge, 1957, т. 1, стр. XVI I I –XIX.
7 Frye: 1990, стр. 90.
8 Ches hi re: 2009, стр. 293.
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бе ле шке на мар ги на ма, углав ном ко мен та ри шу ћи Кол ри џо ве фраг мен те. Че ша јер 
ис ти че да је Гил ман од го вор на и за де ли мич но цен зу ри са ње фраг ме на та ко је је сма-
тра ла осе тљи вим, на ро чи то за оне по све ће не Асри.9 (Је ди на све ска ко ја ни је при па-
да ла Гил ма но ви ма, та ко зва на Gutch No te bo ok, а ко ју је от ку пио Бри тан ски му зеј, об ја-
вље на је 1896. у Не мач кој, у тран скрип ци ји Алој за Бран дла.)

Пр ви из бор из све за ка об ја вљен је ско ро ше зде сет го ди на на кон ау то ро ве смр ти. 
За слу гом уну ка, Ер не ста Хар тли ја Кол ри џа, го ди не 1895. иза шао је из бор фраг ме на та 
под на сло вом Ani ma Po e tae. То ли ко ка шње ње не зна чи да ње го ви на след ни ци ни су 
сма тра ли да све ске ни су вред не об ја вљи ва ња. Ка ко Ер нест Хар тли у пред го во ру на-
во ди, би ли су уве ре ни да, по што их Кол риџ ни је на ме нио из да ва њу, тре ба и да оста ну 
у ру ко пи су, као при ват ни за пи си. Де фи ни шу ћи са ме све ске као „не про бра ну хр пу 
чи ње ни ца, ми сли и скло но сти“,10 Ер нест Хар тли је свој из бор ипак ор га ни зо вао при ре-
ђи вач ки зре ло, нај пре по шту ју ћи хро но ло ги ју за пи са. Ве ћи ну фраг ме на та је про пра-
тио кључ ном реч ју, ко ја ви ше функ ци о ни ше као на слов не го као те мат ска од ред ни ца, 
и ис пи са на је на мар ги ни. У свом ту ма че њу је на сто јао да од Кол ри џо вих те ле граф ских 
на тук ни ца ипак кон стру и ше ка кву-та кву ре че ни цу. Без об зи ра на ве ли ки обим скра-
ћи ва ња и упро шћа ва ња, ова збир ка од ли чан је увод у Кол ри џа све ско пи сца.

Ка над ска те о ре ти чар ка Ке тлин Ко берн (1905–1991) цео жи вот је по све ти ла при ре-
ђи ва њу Кол ри џо вих Све за ка. На кон што је 1936. до би ла фо то ко пи је и из деј ство ва ла 
до зво лу на след ни ка, при ре ди ла је пр ви том No te bo oks 1957. го ди не. У на ред не три де-
сет три го ди не об ја вље на су че ти ри де ла са ис црп ним тек сто ви ма и ко мен та ри ма 
при ре ђи ва чи це. Пред ви ђе ни пе ти део остао је нео бја вљен у тре нут ку ње не смр ти. 
Пр ви део пе тог то ма при ре дио је Ен то ни Џон Хар динг 2002, а по след њи, са де таљ ним 
са др жа јем и хро но ло шким пре гле дом све за ка, ни је се ни по ја вио. Ис по ста вља се, опет, 
на кон Жу бе ро вих Све за ка, да све ске мо гу би ти коб не по пост хум не при ре ђи ва че. Или 
пак, ре че но с ма ње фа та ли зма: да су за по сао при ре ђи ва ча све за ка јед ног ау то ра по-
треб на нај ма ње два жи во та. 

Овом из да њу, ко је је не сум њи во ка пи тал но, мо ра се за ме ри ти не пре глед ност. 
При том, не го во рим о оној не пре глед но сти ко ја од ли ку је Кол ри џо ве из вор не све ске, 
већ о оп шир но сти се кун дар них тек сто ва. При ме ра ра ди, пр ви део Све за ка (1794–1804) 
чи не два то ма, од ко јих су у дру гом, обим ни јем, са мо ко мен та ри. По ред ту ма че ња те шко 
чи тљи вих фраг ме на та, нај ве ћи про блем за при ре ђи ва чи цу пред ста вља ло је да ти ра ње 
и ну ме ри са ње по је ди них за пи са. Сва та апа ра ту ра бес крај но оте жа ва чи та ње. Утвр-
ђи ва ње хро но ло ги је био је прак тич но не мо гућ по сао с об зи ром на то да је Кол риџ 
пи сао у не ко ли ко све за ка исто вре ме но, пре ска чу ћи стра не. У ве ћи ни слу ча је ва, ипак, 
Ко берн се од лу чи ва ла за хро но ло шку пре власт уме сто да по шту је ди ја хро ни ју ка кву 
све ске за го ва ра ју. По на шем ми шље њу, би ло је до вољ но пре не ти све ску за све ском, 
а за је ди ни цу узе ти ма те ри јал ну стра ни цу, не по се жу ћи за гло ма зним ну ме ри са њем. 

Иа ко је Ко берн оста ви ла нај о бим ни ју ва ри јан ту Све за ка, пре ма мом ми шље њу, Кол-
ри џов из вор ник убе дљи ви је до ча ра ва ју су ге стив ни из бо ри (по пут оног ко ји је 2002. 

9 Исто, стр. 232.
10 Co le rid ge, 1895, стр. XI. 
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при ре дио Шеј мас Пе ри за Ox ford Uni ver sity Press), па чак и пр ва ре дак ци ја Ер не ста 
Хар тли ја Кол ри џа. Уче њач ка ис црп ност Ке тлин Ко берн од у зи ма чи та о цу стр пље ње 
ко је је два че ка да уло жи у ни јан се Кол ри џо вог тек ста. Ето при ме ра ка ко и пре те ра на 
пе дант ност мо же до ве сти до то га да при ре ђи вач за кло ни ау то ра.

Све ске Са мју е ла Теј ло ра Кол ри џа пр ве су „пе снич ке све ске“ у на шем кор пу су. Под 
тим тер ми ном не ми слим на оне бе ле жни це у ко ји ма пе сник пра ви тех нич ке пла но ве, 
ре ци мо, о то ме ка кав ће стих и сто пу у сво јим пе сма ма упо тре би ти. Кол ри џо ви теф-
те ри ни су они у ко ји ма се по е зи ја пра ви, при пре ма, ре жи ра – у њи ма је по е зи ја на 
де лу. И упра во је по е зи ја оно што Кол ри џа ву че од ми сли ка ми сли, не за у ста вљи вим 
асо ци ја ци ја ма, сле де ћи не пред ви ди ву пу та њу ка кву ће мо ка сни је сре сти са мо код 
Ма ри не Цве та је ве, ко ју чи та лац ха ла пљи во пра ти као да је пи са на за ње га. 

Не ка нам сто га бу де до пу ште но да овај увод у Кол ри џа као све ско пи сца за кљу чи-
мо пи та њем Пје ра Па шеа, пред го ва ра ча фран цу ског из да ња: „Је су ли Све ске мо жда 
на лич је Кол ри џо вог пе снич ког де ла? Зар се не би пре мо гло ре ћи да су оне ње го во 
при род но ста ни ште, оно ко је исто вре ме но до пу шта и да се утвр ди до мет тог де ла и 
да се уста но ви да је про ма ше но?“11 

Из бор ко ји сле ди на пра вљен је на осно ву пр вог то ма Кол ри џо вих Све за ка (1794–
1804) у ре дак ци ји Ке тлин Ко берн, као и фран цу ског из бо ра из пр ва два то ма, ко ји је 
1987. при ре дио и пре вео Пјер Ле рис. Не ко ли ко фраг ме на та на ве де но је пре ма из бо ру 
Е. Х. Кол ри џа, Ani ma Po e tae.
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