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СВЕ СКЕ 

Фак си мил јед не стра ни це из све ске 4 
(фе бру ар 1800)

ВРТ

Са мју ел Теј лор Кол риџ
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1797–1801.

224 Пла ги ја то ри се увек пла ше да ће их по кра сти – као што че сто ви ди мо џе па ро ше 
ка ко хо да ју с ру ка ма у џе по ви ма.

383 Ста ри је зи ци ви ше су по го до ва ли По е зи ји јер су ја сно из ра жа ва ли са мо упа дљи-
ве иде је, а оста ле не ја сно – За то је фран цу ски пот пу но не по де сан за По е зи ју; јер 
у том Је зи ку [све] је ја сно – id est – Осе ћа ња ко ја су плод не ја сних иде ја ве зу ју се 
за је дин стве ну ја сну иде ју. Кад нам циљ ни је ни ка ква кри ти ка & кад се наш дух 
са свим јед но став но пре пу сти Пе сми као де лу при ро де, По е зи ја ће нам пру жи ти 
уто ли ко ве ћи ужи так што ће мо је раз у ме ти са мо у гру бим цр та ма, не са вр ше но. 
У мом слу ча ју, та ко је би ло са Гре јо вим Бар дом и Ко лин со вим Ода ма.1 – Бард ме 
је не кад дав но опио, а да нас га чи там без ужит ка. Отуд ми оно што на зи вам ме-
та фи зич ком По е зи јом пру жа то ли ко за до вољ ство. – 

392  Вар вар ске На ци је све му при да ју свој ства жи во та. – Алек се је ва Же на2 прог на ла 
је у Си бир Нож и Зво но / пр во јер се њи ме по се кла, дру го због то га што јој је 
упро па сти ло од мор. 

432 Сан у ко јем ми не ки ве ли каш обе ћа ва ве ли ке ства ри – при бу ђе њу утвр ђу јем да 
сам раз о ча ран го то во исто ко ли ко бих био да се то ствар но де си ло. 

При род ни и уси ље ни ум. 
У пр вом слу ча ју плод па да зрео с Др ве та – у дру гом се с ње га отре са. 

Љуп ки ма ли про стор из ме ђу Је зи ка & ср ца, по пут оног што раз два ја Ис ток & За пад. 

555 По не де љак ују тру – се дим на Па њу на ру бу Је зе ра у бли зи ни ку ће Г. Кларк со на 
– са вр ше на ве дри на / то круп но и окру гло за че ље Бр да  за јед но са сво јим 
од ра зом у во ди од ко јег се уоп ште не раз ли ку је / чи ни ло је јед ну је ди ну фор му 
– зма ја, ве сло или ко би ли цу бро да ко ја гле да у вас / пут је ли чио на не ка кав шав, 
по ред јед ног ме ста пот пу но на лик на we i blich τετραγραμματον,3 ка ко је при ка зан 
у ана том ским књи га ма! Ни кад ни сам ви део леп шу сли ку!! – 

622 [Свако је сва ком су сед?] По след њи дан ве ка, вре ме ве дро. 
Као да се чи тав свет ве се лио осим Ро бо ва на Га ли ји,4 ко ји су, укот вље ни, би ли 
при ну ђе ни да упра вља ју Ве сли ма. 
Суд њи дан ће би ти са мо Бла Бла Бла. 

1 То мас Греј, Бард (1757) и Ви ли јам Ко линс, Оде из ве сном бро ју опи сних и але го рич них пред ме та 
(1747) – Све на по ме не: Ке тлин Ко берн и пре во ди лац.
2 Реч је о же ни ца ра Алек се ја Ми ха и ло ви ча. 
3 „Жен ски те тра грам“, алу зи ја на ен гле ску реч за ва ги ну. 
4 Кол риџ ов де алу ди ра на свој рад у но ви на ма Mor ning Post. 
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631 Ли це мер ја Гла са и Уме шно сти Ли ца. 

657 Де те ко је бе ре Лист док по пра вља Мај чи ну ко су... 

673 У По е зи ји је ве ли ки По рок Ме та фи зич ко Ре ше ње.

737 Два пи јан ца се др же, је дан се пра ви тре зан, дру ги при зна је да је пи јан, пр ви глу
ми да је во дич и за штит ник овог дру гог.

770  Дру и ди и Је вре ји го ми ла ли су ка ме ње in ho no rem ge nii Lo ci5 и ни су до зво ља ва-
ли да се скр на ви Ала том. 

786 Де те ко је гр ди цвет она ко ка ко су ње га гр ди ли и ту кли, то је по е зи ја / пре тр пље-
ни бол пра ћен ужит ком – 

799 1. сеп тем бар – Игли це Чич ка & ма слач ка ле те из над пу стих пла ни на као жи ве & 
ви део сам их кроз Др ве ће ка ко сле ћу на је зе ро као Ла ста ви це – 

812 Нај ту жни ји тре ну так по сле смр ти При ја те ља или Де те та6 је сте пр во бу ђе ње из 
пр вог Сна / ка да ми ну слу ђе ност, вре ли на и пи јан ство Жа ло сти / и кад се по 
пр ви пут осе ти бол пра зни не. 

813 27 септ. 1800 – По што је де те би ло ве о ма бо ле сно, кр сти ли смо га име ном Дер-
вент7 / Из ча са у час про из во ди ло је звук на лик Шкри па њу вра та док их чо век 
за тва ра ла га но ка ко би из бе гао Шкри па ње. 

819 Ти ме што не од сту па ју, Вла да ри из гле да ју као да се кре ћу – као Ме сец на по за-
ди ни од Обла ка. 

832 21. окт. – Ју тро – 2 са та – Ве тар у сво јим [налетима?] про из во ди та кво муч но јеца-
ње да ми се учи ни ло да мо ја же на је чи у сну. – Тре пе ра во Уу! Уу! по пут ра ње ника 
на бој ном по љу, ко га ра не по чи њу да пе ку по хлад но ћи. 

834 Ни је знао шта ће са со бом – мо рао је, та ко је осе ћао, не што да учи ни – устао је, 
из не на да при ву као пи са ћи сто – сео, узео пе ро – и утвр дио да не зна шта ће са 
со бом. 30. окт. 1800. 

840  Ме лан хо лич но као Сун че ва све тлост у со би са мрт ни ка. 

5 У част ду ха Ме ста. (Прим. прев.)
6 Де те је Кол ри џов син Бер кли, ко ји је умро прет ход не го ди не. 
7 Дер вент је име ре ке у Је зер ском окру гу.
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886 Ми сли ти на не што ни је исто што и при ме ти ти то, исто она ко ка ко се „хо да ти“ 
раз ли ку је од „осе ти ти тло под сво јим но га ма“ – низ опа жа ја пра ће ним осе ћа њем 
ni sus8 & на ме ре. 

901 При мио је пи смо, зна ју ћи ко га ша ље, ре шио да га не отво ри – па ипак Ср це му 
је го ре ло, ту кло, оте жа ло – на по кон га је из ву као из џе па и од са мог тог по кре та 
му је лак ну ло. 

923  17. март 1801. Уто рак – Хар тли9 је, гле да ју ћи кроз про зор мо је рад не со бе, усред-
сре ђе но и упор но осма трао оно што се пру жа ло пред њим, да би ре као – Хо ће 
ли увек би ти оних Пла ни на та мо? – По ка зао сам му ди ван По глед у Огле да лу 
ко је сам по ди гао та ко да из гле да као Бал да хин или Та ва ни ца из над ње го ве гла-
ве, и он је го то во гр че ви то по ку ша вао да ка же не што о Ра зли ци из ме ђу Пред-
ме та и Сли ке. – Ни ка да ни сам ви део та кво по ја вљи ва ње су шти не Ми шље ња као 
чи стог чи на, чи сте енер ги је, Ми шље ња ко је се то ли ко раз ли ку је од ни за ми сли. 

925 Сре да – По под не. У кре ве ту – жив чан – гле дао сам при зма тич не бо је ко је ис пу-
шта Ку па – До шао је Вор дсворт – Ис при чао сам се с њим – Оста вио ме је са мог 
– За тво рио сам очи – див ни дво бој ни спек три, на ран џа сти и љу би ча сти – по том 
зе ле ни, а та бо ја се од мах пре тво ри ла у Ли сна то Зе ле ну & за тим пред мо јим очи-
ма по ста ла див на ма хо ви на, по пут оне ко ја се на ла зи на дим ња ку у Гра сми ру. 
– Ап стракт не Иде је – & не све сне Ве зе!! 

941 Из ду ва ти ду шу. 

952  Стам бол, на ме сту ста рог Би зан та, ис ква ре ни Грч ки Пу то каз Εις την πόλιν [за Град]

1801–1803.

955 До по ла ис пле те на Ча ра па у Фи о ци Ку хињ ског сто ла – 

962  Фе тус у бо ци алк. – мла ди Кор ни шон – 

984 По ку ша ва ју ћи да сво јој Нај во ље ни јој10 по ка жем све што знам, са вла да вам ве-
шти ну ко ја омо гу ћа ва да нај за мр ше ни је исти не учи ним ра зу мљи вим, па чак и 
за ни мљи вим за не у ке.

1010 О Чу ди ма тре ба су ди ти пре ма Уче њу ко је она по твр ђу ју, а не о Уче њу су ди ти на 
осно ву чу да. 

8 При ти сак.
9 Нај ста ри ји Кол ри џов син, Деј вид Хар тли. 
10 „Нај во ље ни ја“ је Са ра Ха чин сон, ко ју је у Све ска ма Кол риџ звао и Асра. Ње но име је ис пи си вао 
и грч ким ал фа бе том, по том и тај ним ко дом ко ји је сам из ми слио (на сре ћу, оста вио је кључ). 
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Ро ма ни сти11 из но се ап сурд не ар гу мен те же ле ћи да до ка жу исти ну по мо ћу чу да, 
а за пра во би тре ба ло да чу да до ка жу по мо ћу исти не. 

1032 Док сам то нуо у сан, Ми сао о те би ја ви ла ми се та ко сна жно да сам отво рио очи 
као да ћу те по гле да ти – 

1037 Да сам Ђа во лич но и да ми не ко из не се та кав пред лог, ро гом бих му рас по рио 
утро бу.

1072 Има не чег су штин ски ни ског у ра ду – чак и Ства ра ње Све ми ра ква ри мо ју Иде ју 
о ве ли чи ни Све мо гу ћег – по ква ри ло би је кад бих смет нуо с ума да је код ње га 
оно тво рач ко за пра во Ми сао. 

1073 Ве ли ка Са ве зна Ре пу бли ка Све ми ра. 

1079  Из ву ћи тај не из људ ских Ср ца као што Еги пат ски Ча роб ња ци, уз по моћ на ро чи-
тих му зич ких са звуч ја, ма ме зми је из бр ло га. – 

1081 Све тли од ра зи у Ка на лу пла вих и зе ле них Бо чи ца Ви три о ла из лон дон ских Апо-
те ка. – Три це и ку чи не. 

1108 14. феб. 1802. По пио код Бе ло у за ча шу ви на и две из у зет но ве ли ке Ку пе Пун ча 
– од лич но рас по ло жен – оти шао на спа ва ње. Све тли облак се сме стио из ме ђу 
мо јих Удо ва и по сте љи не – сва ки пут кад сам оцр та вао фи гу ру нок том на но зи 
или бу ти ни, она се ту ука зи ва ла, чи тав траг нок та био је све тло бео, као фос фор 
у ки се о ни ку, као во до па ди у Вел су. Ка да сам при ти скао бу ти ну, из спек трал не 
Бу ти не из би ја ла је ве ли ка све тлу ца ва Бе ла Ма гла. 

1124 Ре ка, та ко про зир на да је не ви дљи ва – а ипак жу бо ри – свет од са бла сти – & све 
то је Сан / из ну тра За ча ра на Ре ка – 

1158  Во до пад – са свим ма ли – и Лист – час при ву чен, час од ба чен 

1161 Осмех у зе ни ци, 
Ин кар на ци ја Ду ше у Све тло сти – 
Све тлост, жи ва Све тлост, ко ја је ујед но 
Је зик & Ми сао & Осе ћа ње – 

1168 Жу та Стр на ди ца пе ва као рад ник у че ли ча ни, као тур пи ја у Ра ди о ни ци ка зан џи је.

1189 Сте не и Ка ме ње по при ма ли су лик Жи во та; и сам Жи вот као да је про те рао сво-
ју ус ко ме ша ност, ка ко би у соп стве ној при ро ди на ја вио бес крај ни од мор, и на 
не ки на чин се ускла дио са Не по мич но шћу. Кирк сто ун / 

11 Кол риџ ов де ко ри сти тер мин ro ma nists, пе јо ра тив за ри мо ка то ли ке.
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1192 За Дер вен та је иде ја Вра та та ко ши ро ка да су за ње га Вра та не са мо По клоп ци 
Ку ти ја већ и На слов ни це Књи га / го ди на и осам ме се ци / 

1230 Обич на По шта, њен ути цај на оп шту Пи сме ност у зе мљи – пре тва ра две тре ћи-
не На ци је у Пи сце. (Пре пис из Џеп них Теф те ра од Со мо та, 1799.)

1232 Цр нач ка пле ме на ко ја пр ву ствар на ко ју ују тру на и ђу про гла ша ва ју за Днев но 
Бо жан ство – из ван ре дан мо гу ћи при ступ – & ко ли ко је ур не бе сно Бо жан ство 
Нар ци са ко ји је сам се би Фе тиш. 

1253 Ок то бар 1802. Хар тли ко га сам по слао по све ћу код Г. Кларк со на – на љу тио се 
због из гле да – на шта ми слиш, ми ли? – на из гле да, из гле да – оно што из гле да као 
да по сто ји, а у ства ри га не ма – љу ди и ли ца и што шта, ру жна, по вре ме но ле па 
ли ца, ко ја по том по ру жне, и ко ја из гле да ју кад су ми очи отво ре не, а по ру жне 
кад за жму рим – а све ћа ле чи ИЗ ГЛЕ ДЕ. 

1295 Све жи во ти ње има ју сми сао за ша лу – Те лад са Ро го ви ма – Пси кад гри зу – Же не 
кад за дир ку ју сво ју де чи цу. 

1334 Страх од Ра стан ка до во ди до но стал ги је ко ја је то ли ко слич на Од су ству да у не-
ким тре ну ци ма тво је при су ство по ста је од су ство. 

1336 Обич на & јед но став на ен гле ска Де вој ка, Рим, Ал пи & Апе ни ни, Ет на & Ве зув – 
име на & ви зи је – & са да он ко ји је во ли, ко га ње на ду ша во ли, на ла зи се ме ђу 
њи ма. По не де љак, Но ћу, 17. јан. 1803. (Свој ство, Сво ји на – нео би чан слу чај Де-
си но ни ми за ци је/)
Од мор по сле не ми ра: Ба зен ис под во до па да, ко ји је ство рио сам во до пад. 
Че твр так, 20 јан. оти шао из Ки зви ка. 

1400 Дер вен ту ко ме сам (6. ју ла 1803) об ја шња вао че му слу же чу ла – ни јед ном ни је 
па ло на па мет да спо ји вид са очи ма, &тд. – пи тао сам га че му слу жи Је зик & ре-
као му од го вор & да бих га убе дио, ухва тио сам га за Је зик/ он уоп ште ни је ре-
а го вао – јер је на ви као да дру ги вла да ју ње го вом во љом. Не што ка сни је сам му 
по ста вио пи та ње / за бо ра вио је – ре као сам му да ухва ти се бе за је зик и да по-
ку ша да ка же Та та – учи нио је то & утвр див ши да не мо же да при ча, по бе лео је 
као смрт, од стра ха пот пу но по цр ве нео & уда рио ме по ли цу / за осам да на ће 
на пу ни ти 2 го ди не & 10 да на. 

1403 „Ко не мо же да до че ка сво ју На гра ду, ни је је ни за слу жио.“ Из го во рио сам ове 
ре чи у Сну, у ко јем сам др жао Пре да ва ње, по мом ути ску, ве о ма про ду бље но, 
ко је ни ко ни је слу шао / био сам ис пра ћен по гле ди ма. Ве ли ки Пе так, 8. јун 1803. 

1416 Уто рак, Ноћ, 19. јул 1803 – из у зет но врућ дан – ски нуо пр слук и обуо сви ле не 
ча ра пе – око 9 са ти осе тио не при јат ну хлад но ћу – чуо бу ку ко ју сам при пи сао 
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Дер вен ту у сну – по слу шао за бри ну то, от крио да то му че Те ле – од мах се се тио 
оне но ћи ка да сам спа вао на по љу у Оте ри ју12 – и Те ле та у по љу с оне стра не ре ке 
чи је ме је му ка ње ду бо ко им пре си о ни ра ло – Мраз + Де те + Му ка ње Те ле та: ве-
ро ват но ре ке Гре та и Отер.13

1421 (...) По сто ји не што што је у пот пу но сти из ван мо је Мо ћи. Не мо гу да за ми слим, 
ни ти са нај бле ђом ни јан сом за до вољ ства и На де, Смрт би ло ког људ ског би ћа, 
па и кад би она би ла је ди ни услов оно га што би за ме не би ла нај ве ћа Сре ћа и 
осло бо ђе ње свих мо јих нај пле ме ни ти јих спо соб но сти ко је су ну жно спу та не 
до кле год то Би ће жи ви. – Не усу ђу јем се јер не мо гу: не мо гу јер се не усу ђу јем. 
И сам на пор да смрт пред ста вим сна жном же љом мо же да по ста не са мо у би ство, 
мно го те же од оно га што се по сти же бо де жом или пи што љем – ап со лут ни су и-
цид, це ли цид (co e li ci de), не оби чан ви ти цид (vi ti ci de)14.
Али ка да бих мо гао да те учи ним пот пу но Сло бод ном, кад бих уз то мо гао да ти 
пру жим чи та вог из вор ног Се бе, из ле че ног од свих ни ских На ви ка, об но вље ног; 
и кад бих уз по моћ свих фор ми у мо јој мо ћи мо гао истин ски је да се за ве ту јем, чак 
и у од но су на За кон, на су прот Фор ми ко ја је из ван мо је мо ћи – да ли би он да, 
он да, би ла она ко ја ће из бри са ти мо ју Са мо ћу, мо ја веч на Дру жбе ни ца? 

1451 Гре бе ни Кар лан да – [О Асра],15 где год се на шао, & ако сам не чим оду ше вљен, 
мо је ср це па ти због те бе & упо зна јем чи тав је дан део му шког ср ца ко ји би ми, 
да те бе не ма, остао не по знат. 

1458 Сен ке на Жи ту & Др ве ћу као по крет Ве тра у Је дри ма / 

1473 Ка ко се мо је ре чи и де ла од ра жа ва ју у ње ном уму, ис кри вље не и из у ви ја не као 
Чам џи ји но Ве сло у Је зе ру / –

1495 (...) Та не жна & крх ка бре за са сво јим тро ро гим ра чва стим Ко ре ном – & још јед но 
ма ло ство ре ње у бли зи ни ко је је обр ла ћу је. О Бо же, по лу де ћу што ни сам сли кар 
или што Сли ка ри ни су ја! – По пу ца ла Ко ра до њег де ла Ста бла, Ко ра по пут Но со-
ро га ува ља ног у бла то & из ло же ног троп ској Вру ћи ни / дру ги Слап под се ћа на 
Ов це ко је се си лом гу ра ју у во ду & ска чу јед на пре ко дру ге од ба цу ју ћи сво јим 
те шким ру ном би сер ну бу ји цу. 

1508 Ви би сте да раз ло жи те те му? Ама ви је мр ви те. – Схо ла сти ча ри ма. 

1509 Мо ја Љу бав се од ма ра ла у Вре си шту, и пур пур не Сен ке цве то ва Вре са љу ља ле 
су се на ње ним го лим сто па ли ма, из ме ђу сви ле них ве зи ца ње них Сан да ла. 

12 Кол ри џо во род но ме сто, Оте ри Сент Ме ри.
13 Гре та је ре ка ис под Кол ри џо вог про зо ра, а Отер ре ка из де тињ ства. 
14 За „ви ти цид“ је ја сно да Кол риџ ми сли на „уби ја ње жи во та“. А „це ли ци дом“ се пре ма мом ми-
шље њу алу ди ра на ла тин ску реч co e li („мо шни це“). 
15 Ана грам од име на Са ре Ха чин сон, пре цр тан, го то во не ви дљив у ру ко пи су. 
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1510 Не ка да сам, ди жу ћи по глед под кро шња ма Др ве ћа, мо гао сва ки лист да ис пу ним 
Све том Стра вом. 

1515 Ми слим да сам ре шио да сво јим ме та фи зич ким де ли ма дам об лик Жи во то пи са 
та ко да бу ду део мог Жи во та – да их из не сем за јед но са свим дру гим до га ђа ји ма 
или исто ри јом ду ха и суд би не С. Т. Кол ри џа16.

1522 Емет17 = лу ди Ра фа ел ко ји на зи до ви ма ће ли је сли ка Иде а ле Ле по те људ ским 
Из ме том.

1529 Did it rain to mor row? – It vas! – Ди ја лог два Фран цу за ко ји ве жба ју ен гле ски. 

1533 Смех Ро ди те ља и Ба ка пред деч јим по кре ти ма је сте Смех у из вор ном ста њу – 
ма ли грч ко ји слу жи да се осло бо ди мо ужит ка што на ра ста то ли ко да иза зи ва 
бол / Ово ме по све ти ти ви ше Раз ми шља ња / – Љу ба ви – Же ље. 

1553 За ни мљи ва & ви ше не го за ни мљи ва Чи ње ни ца да се ло, ка да не по бољ ша ва чо-
ве ка, за пра во га ква ри. Отуд на сил на осве то љу би вост – & од врат на & мрач на & 
ди вља сви ре пост – мно гих љу ди са се ла. – Не пре кид ни Увид у Људ ска ли ца & 
ку ће, као у Ки ни, чи ни чо ве ка сла би јим и под ли јим. 

1554 Без Цр та ња осе ћам да сам са мо на по ла на да рен за Је зик – И Му зи ке ми фа ли. 
– Али ипак, иа ко би тре ба ло сје ди ни ти По е зи ју, Цр та ње & Му зи ку – нај ве ћи & 
мо жда нај пле ме ни ти ји & ве ро ват но сви нај суп тил ни ји де ло ви на ше при ро де 
мо ра ју да оста ну уса мље ни – Чо век ов де по сто ји за се бе и за Бо га са мог / – Шта-
ви ше, у све му што по сто ји са мо за Бо га – ко ли ко то га ле жи ис под ва ше Све сти. 

1556 При вид Др ве та или ал ге на об рон ку пла ни не пот пу но бе ле од Сне га / ко ји ства-
ра ју ма ле из дво је не Пар це ле Сне га – ово & Ка ме ње ко је се стр мо гла вљу је по пут 
зе че ва уба ци ти у мо ју Со фу на Трав ња ку.18

1559 Ма гла ис па ра ва из ду бо ких пу ко ти на или пла нин ских про це па као из огром ног 
Ка за на – Во до пад, ко ји гле дам ду го & усред сре ђе но, из у ви јан је као сег мент 
точ ка, ње го ва цр на сте на пре си ја ва се с кра ја на крај – у жа мо ру звук на лик на 
без број не пре пе ли це или ра ди о ни цу точ ки ћа. Уки нув ши по крет, да љи на је на
сли ка ла Во до пад.

1561 Пе сма о Уму – или о Спи но зи – Оти шао бих на хо до ча шће у Пу сти ње Ара би је да 
про на ђем чо ве ка ко ји ће ми об ја сни ти ка ко то да је дан мо же би ти мно ги! Ве чи та 

16 Пр ви за ме так Bi o grap hia Li te ra ria. 
17 Ир ски па три о та Ро берт Емет, обе шен 20. мар та 1803, не по сред но пре Кол ри џо ве бе ле шке, по сле 
да блин ског устан ка и уби ства Лор да Кил вар де на.
18 Пе сма под тим на сло вом ни је про на ђе на у за о став шти ни. 
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уни вер зал на ми сте ри ја! То се чи ни не мо гу ће; па ипак га има – & има га сву да! – То 
је за и ста про тив реч ност: али са мо у Ре чи ма! То је су срет Осе ћа ња & Жи во та, ко ји 
су сво јом су шти ном нео гра ни че ни, са Фор мом, ко ја је сво јом су шти ном огра ни-
че на – од ре ђе на – уста но вље на. – 

1572 Во де ћи ра чу на да бу дем пре ци зан, за пи сао сам оно што ми је би ло пред очи ма 
док ми је би ло пред очи ма, и за бе ле жио ре чи из чо ве ко вих уста / али у бр зи ни 
сам пи сао ве о ма не у ред но, &тд., & 3 го ди не ка сни је не све сно на пра вио ве ли ку 
гре шку у чи та вом ра чу ну та ко што сам га пре пи сао по гре шно, про ма шио & по-
гре шно очи тао реч. – Ово на ме њу јем сво јој Књи зи о Кле ве ти, На ив но сти, Узро-
ци ма гре шке / – Са ци љем да ис цр пим све мо гу ће на чи не Пре ва ре & За блу де / 
да се на у чим Ми ло ср ђу и По ни зно сти. 

1575 Гра ви ра Дар линг тон ског би ка, са раз гра на тим мр ља ма – При ка зан у свим рас-
по ло же њи ма, све сно, несв[есно], полусв[есно] – са пра зним очи ма, оку па ним 
су за ма – по ста је Ствар При ро де по но вље ним де ло ва њем Осе ћа ња. О Не бе са, 
кад по ми слим ко ли ко су Ства ри тро шне, ко ли ко ми се Ми сли чи не не у ни шти ве! 
– Јер шта је За бо рав? † По но ви те емо тив но ста ње или те ле сни Осе ћај, исто ве тан 
или сли чан – по не кад нео д ре ђе но сли чан / и од мах ће по вор ке за бо ра вље них 
Ми сли из ро ни ти из сво јих жи вих ка та ком би! – Ста рост и Ра но Де тињ ство / и 
Опи јум, ве ро ват но сво јим успа вљу ју ћим деј ством на чи тав се ме ни си стем, у 
ве ли кој До зи, или по сле ду гог ко ри шће ња, де лу је исто на ви зу ел ну и па сив ну 
ме мо ри ју † Дов де ис пи са но у ве ли кој све сци на дан 25. нов. 1799 – У по не де љак 
по под не, сун це ула зи и па да на гра ви ру уз пре див не све тло сне ефек те – ја се 
упра во ра зи ла зим са Ме ри – и на кон што сам се раз и шао са Са ром – Тад ни сам 
знао да су Ме ри и Ви ли јам у ве зи / 
Не пре кид на ра дост 
Про ду же на ек ста за По љуп ца Истин ске љу ба ви. 

24. но вем бар – Не де ља – За го нет ке, До сет ке, При че и Смех – са Џе ком Ха чин со ном – 
Ста ја ли смо око ва тре, et Saræ ma num a ter go lon gum in tem pus pren sa bam, and 
tunc tem po ris, tunc pri mum, amor me le vi spi cu lo, ve ne na to, eheu! & in sa na bi li, &c.19

1577 (...) 19. ок то бар 1803. Дан оп штег По ста – и сва ср ца стре пе од Ин ва зи је20. – Тму-
ран, ве тро вит дан – до ли на, као у Зе мљи Ви ла, са је се њим бо ја ма, на ран џа стом, 
сме ђе-цр ве ном, гри ми зном, све тло жу том, Зе ле ном ко ја се још за др жа ла, Бу кве 
и Бре зе као да ра ђа ју цве то ве од Ва тре и Зла та! – & Сун це у ко сим сту бо ви ма или 
ма лим пар це ла ма оба сја не ма гле, или у уса мље ним мр ља ма нај бла же сив ка сте 
Све тло сти, ко је час ју ре, час спо ро кли зе, час ми ру ју / – облач не пла ни не – Је зе-
ро је би ло та ко би стро огле да ло да је во да по ста ла го то во не ви дљи ва – & сад 

19 „И ду го сам сти скао Са ри ну ру ку док ју је др жа ла на ле ђи ма, и та да ме је по пр ви пут љу бав ра-
ни ла сво јим не жним бо де жом, авај, отр о ва ла, и то не из ле чи во, итд.“ – лат. 
20 На по ле он са ку пља тру пе у Бо ло њи. 
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се об ру ша ва о бе ле Хри ди, као Мо ре; & ве тар по ди же во ду & од но си је као Снег 
/ – [О Σαρα Σαρα за што нисам] сре ћан! За што ми Ср це ни је мир но! ове во ље не 
Књи ге ко је су увек ис пред ме не, ова пле ме ни та Со ба, жи жа јед ног чи та вог пре-
ле пог све та, ду бо ко скла ди ште у ко је се ули ва ју сви по то ци, све стру је не про це-
њи вих Фор ми – ум ми је та ко бу јан, та ко ак ти ван, та ко пун пле ме ни тих пла но ва, 
та ко спо со бан да их оства ри / ово ср це пу но љу ба ви, пле ме ни тих осе ћа ња – О 
[Ασρα]! за што ни сам сре ћан! За што већ го ди на ма ни сам спо знао је дан је ди ни 
чист & искрен ужи так! јед ну је ди ну пот пу ну Ра дост! истин ску Сласт ко ја зву чи 
склад но уз От ку цај Пр ста! – † све је скр хао & за глу шио не срећ ни Склад! – Di Bo ni! 
mi hi vim et vir tu tem/vel  tu, [...], eheu! per di te ama tio!21 
† Али ипак сам Пе снич ком осе ћа њу, ка да се про бу ди ло у Ср цу, ре као – Иди! – 
вра ти се су тра. – 

1592 Пе так уве че, 29. но вем бар. Не по мич ност свих Ства ри кроз ко је се то ли ко љу ди 
кре ће – ве ли ка су прот ност од све оп штег по кре та, склад ног Си сте ма По кре та 
ко ји се ви ди на се лу и сву да у При ро ди. – У овој мут ној све тло сти Лон дон ми се 
ука зао као огром но по ље Гроб ни ца кроз ко је про ла зе Ар ми је Са бла сти –

1597 Ни шта не де лу је на ме не у тре нут ку ка да се до го ди – или сам за пре па шћен као 
кад по сма трам ве се ло ба тр га ње и игру Му ши ца, или кад се пот пу но уду бим у 
буч но Тик-Та ка ње ве ли ког Ча сов ни ка / или пак оста нем про сто рав но ду шан, не 
без из ве сног осе ћа ња фи ло зоф ске Охо ло сти. – Јер Ствар ко ја се де си у тре нут ку 
при па да са мо том тре нут ку – ум мо ра да је упи је, она мо ра да се раз ли је у мно-
штво Фор ми & Ми сли та ко да ни јед на не оста не не дир ну та – а да при том из ме-
ђу њих и Ства ри не на ста не но ва ми сао / то је де ло Вре ме на / али мо је Те ло 
осе ћа ка ко се оно убр за ва у ме ни – 

1599 Из не ти Му ку При ја те љу ве о ма је ко ри сно због ово га: док го во ри мо о оно ме због 
че га па ти мо, са ми по пр ви пут по ста је мо све сни шта на ша Пат ња за и ста пред-
ста вља – и ви ди мо је она кву ка ква је сте, у свом об лич ју, уну тар сво јих гра ни ца. 
– Не ис ка за на Пат ња је ма гло ви ти ха ос, где истин ски бол сви ра са мо пр ву ви о-
ли ну – ду ва у Рог пред ра су том го ми лом не ја сних осе ћа ња, итд. У не ким тре ну-
ци ма мо же да се до го ди да се у јед ној го то во бе зна чај ној Жа ло сти са бе ру сви 
сит ни оста ци бо ла и не ла го де, би ло да су те ле сни или ду хов ни, кроз ко је смо 
про шли од Нај ра ни јег Де тињ ства. – 

1600 Не ко о му шкар ци ма мо же нај бо ље да су ди на осно ву њи хо вих За до вољ ста ва. 
Ко не по зна је Љу де ко ји су про ве ли Дан у че сти том По слу, Ча сно & Уме сно – а 
кад је па ла ноћ, по тра жи ли нај ни жа за до вољ ства у нај го рем Дру штву. Ово је 
Чо ве ко ва Лич ност – дру го је на па мет на у чен трик – јер ми чак мо же мо да на у-
чи мо моћ без вре ме ног го во ра & не по сред ног де ло ва ња као ау то мат ски Трик / 

21 „До бри Бо же! за ме не је то би ла си ла и хра брост, али за те бе... авај! из гу бље на љу бав!“
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али чо ве ко ва За до вољ ства – де ца, Књи ге, При ја те љи, Му за – О ова за до вољ ства 
не мо гу да пре ва ре.

1609 Пи шем ме лан хо лич но, увек ме лан хо лич но. Ви ми сли те да је то због мог при род-
ног Тем пе ра мен та. Ајој, не! – Нај ве ћи Раз лог је у то ме што је мо ја При ро да ство-
ре на за Ра дост – та ква је да ме те ра да се ве се лим – & што ни кад, ни кад не мо гу 
да јој се пре пу стим. – Ја сам пра ви Тан тал. – 

1620 Пе так ују тру, 5 са ти – Бу но ван, са њао Хар тли ја, као да је на Кр ште њу – ка да су га 
пи та ли ко је ис ку пио ње го ве гре хе, уме сто да од го во ри Бо го чо век / по чео је 
не пре кид но да го во ри хм, хм, као де те ко је зна од го вор али не же ли да се при-
се ти – што ме је ве о ма на љу ти ло. Кад сам се про бу дио [мало по ма ло, схва тио 
сам да је то] Тик-Та ка ње Са та сме ште ног у Пер ни цу Пи са ћег стал ка на окру глом 
Сто лу бли зу Уха, и да ми је, у мом сла бом Нер вном Ста њу, на љу ти ло Слух – то 
сам схва тио при се тив ши се Хар тли је вог Ли ца и Уса на у по кре ту, и ка ко су ње го-
во Хм-Хм и Тик-Так Са та би ли јед но, што се че сто де ша ва по из ла ску из Сна – та 
нео бич на ме ђу соб на про ме на иде ја је Тки во За блу да. – Од мах сам устао да ово 
за пи шем – са да је пет и де сет. 

1624 Суб. јут. 29. ок. 1803. Три са та. Ме сец ока чен ви со ко из над Гре те22 и Мо ста, у пр-
вом ступ њу свог Си ла ска, и нај ма ње три са та уда љен од Пла ни не иза ко је ће се 
стро по шта ти: го то во пун – на Сво ду ни Обла ка, Не бо је ду бо ко там но мо дро, 
Зве зде број не & бе ле у ви си на ма Не ба, али из над Ме се ца, у ње го вој бли зи ни и 
под нож ју, не ма ни јед не; око ње га не ма зве зда као око Сун ца. Ипак не си ја, на 
Је зе ру је мно го ма ње сре бр на сте бе ли не: Ме сец се са мо лак ше ви ди, & чак Гре-
та, ко ја ју ри пра во ко сом ли ни јом ис под не ма сре бр на сти од сјај, ни ти се пре си-
ја ва би ло где, на њој је од сјај не ке зло коб ни је Ле гу ре ко ја ими ти ра Сре бро, си ви 
сјај на лик бо ји ја се но вог жбу на при нај ја чој Де цем бар ској Ме се чи ни. Пла ни не 
су мрач не, ни ске, обра зу ју је дин стве ну ма су, мир не су, ти хе, успа ва не – бе ле 
Ку ће си ја ју с кра ја на крај до ли не, као пре о ста ло др ве ће у ба шти. Је ди но се чу је 
шу мо ре ње Гре те, ве чи ти Глас До ли не – 

1647 Мо ја вај ка да шња искре на же ља & (јер све на ше На ви ке по ти чу из људ ске Сла-
бо сти) мој по нос са сто ја ли су се у то ме да по ку шам сам да схва тим & об ја сним 
ка ко ве ли ки љу ди мо гу су ма ну то да лу та ју а да при том уоп ште не бу ду лу ди – да 
сва ми шље ња ко ја се мо гу раз у ме ти а ко ја ни су про тив реч на ви ше за слу жу ју да 
их за сту па мо не го што то уоп ште по ми шља ју По бо жни & Пе дант ни & ко је ка кви 
Уче ња ци. – Па скал!! – 

1668 Ју трос се од и грао за ни мљив оп тич ки фе но мен. Док сам се вра ћао од Фле че-
ра, пе њу ћи се уз зад њу ста зу & упра во на до мак Ре ке, ви део сам ка ко ви со ко у 

22 Гре та Хол, ре зи ден ци ја С. Т. Кол ри џа и дру гих Је зер ских пе сни ка. 
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ва зду ху, не где из над Бенк са, леб ди от ме ни Ко бац – На ста вио сам не ко вре ме да 
га по сма трам; а он да кад сам се на гло окре нуо, де сно, на ис тој раз да љи ни, тј. 
из над сре ди не на шег по ља, ви део сам пар Ко ба ца – ка ко леб де та мо-ам о – Гле-
дао сам их не ко ли ко се кун ди, а он да ми је си ну ло да ни кад ни сам ви део два 
Коп ца за јед но – од јед ном је ви зи ја не ста ла – то су би ла, ни ма ње ни ви ше, два 
па ра Ли сто ва, сва ки пар на раз ли чи тој Ста бљи ци (мла де) Воћ ке ко ја је ра сла с 
дру ге стра не зи да, на ма ње од два јар да од мог ока. Ли сто ви, ко ји су се ме ња ли 
кад сам их гле дао као ли сто ве, за па њу ју ће су ли чи ли на кри ла – & то су би ли 
је ди ни ли сто ви на Др ве ту. – Ве ли чи ну је пру жи ла за ми шље на Уда ље ност; ту 
Уда ље ност омо гу ћи ло је прет ход но При ви ка ва ње Ока, ко је је оста ја ло по го ђе-
но ду бо ким ути ском и ду жи ном мог гле да ња Коп ца, за до вољ ством, &тд. – & 
но ви Пред мет се та ко ути снуо у око / &тд. &тд. 

1669 Ка да сам жа ло стан и слаб, мо гу да убе дим сво је ср це да ви ше не же лим да те 
ви дим, али кад осе тим про лећ ни по ве та рац, сјај сун ца, & кад поч нем да се отва-
рам, што су по кре ти ко је са мо ја осе ћам & ко је ни ко не ви ди, јер увек из гле дам 
жа ло сно; као што ру жа ко ја се отва ра по пр ви пут из гле да за тво ре на, О ко ли ко 
тад че знем за то бом све док Че жња не пре ра сте у Бол – & за тва рам се обес хра-
брен, ожа ло шће ног ср ца. – 

1674 20. нов. – По ноћ. – О по сле ка квог да на пу ног муч них Сно ва, из ко јих сам се про-
бу дио не ма ју ћи ни ка кав осе ћај за Вре ме и Окол но сти, / из гро зни це, ре у ма тич-
них бо ло ва и же лу дач них те го ба – уста јем – ми ран сам као не ко ко је на си гур ном 
– / кад сам по ди гао Про зор и по гле дао Не бо, у пр вом тре нут ку сам по ми слио 
да је пот пу но там но, Не бо без зве зда; ве тар, чи та ва пу но ћа из гу бље ног ле та и 
Ду бо ки и Мут ни гла со ви зи ме ко ји још ни су до пр ли, ме шао је свој хук, све чан 
као мор ски, са Бру ја њем по лу о су ше ног ли шћа ко је је оста ја ло на др ве ћу -/- али 
он да сам опет по гле дао не бо – и би ло је мно го Зве зда, би ле су та ко не ра за зна-
тљи ве и за ди мље не да су мо гле да на дах ну Па ра цел зи је ву Ма шту иде јом о Astra 
te ne bri co sa ко је иси ја ва ју хлад но ћу и та му уз по моћ шу пљих зра ка, ко ји су као 
Ко са са чи ње ни од це ви ко је са др же То пло ту и Све тлост и та ко про из во де хлад-
но ћу и та му – 
По не де љак ују тру, 9 са ти – Хлад на ки ша у до ли ни, зна чи Снег на пла ни на ма – 

1679 Мо ја при ро да зах те ва дру гу При ро ду да је по др жи & мо же се за до во љи ти са мо 
у њој због Не пот пу но сти ко ја је ну жна чи ње ни ца ње ног Би ћа. – Ин тен зив но 
слич на, али не и иста; или, ако смем та ко да ка жем, уи сти ну иста али дру га чи ја, 
као што је дан Дах, ка да се истом сна гом, са истим па у за ма и истом ме ло ди јом из 
Гла ве, по ша ље у Фла у ту и Кла ри нет, да је исту Ду шу, оте ло тво ре ну на два на чи на.

1691 Про сја ки ња и ње на де ца ко ја спа ва ју на уса хлом По то ку по ред тан ког Ја се на, 
са кри ве ног огром ном Сте ном усред стру је, тог ја се на на ко ји, у бе су је се ни, про-
ле ћа и зи ме, на ле ћу Бу ји це по то ка, и ње го во Ста бло из ло же но Ра су тим Ко ма ди ма 
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Во до па да ко ји по га ђа ју где тре ба и ис пи ра ју ње го ве ко ре но ве / али за сад сви 
спа ва ју под су вим ка ме њем, док их њи ше звук во де ко ја не ви дљи ва гми же ис под 
пра шња вог Ка ме ња. 

1697 Срећ но осло бо ђен оба ве зе, али ни кад пра зан, 
Гле дао је Не бо и Обла ке у сва кој ба ри, 
Це лом ду жи ном Зим ског Пу та. 

1708 3, & ско ро 4 да на ра да за ја ку же ну, сна жну Де вој ку, и сла бу ста ри цу, 1 Пуд ву не 
за ко ји до би ју фун ту, 20 ши лин га и 10 де се та ка / што тка ју од 7 ују тру до 9 уве че, 
тро ше ћи при том и Угаљ и Све ћу; то мо гу да по стиг ну за 3 да на; али он да тре ба 
да од ви ју тка ни ну и да је од не су у Ко ларт Бриџ, да лек нај ма ње 5 ми ља – О ка ко 
же не те шко жи ве! – 

1725 (Из спи ска „КРАЈ НО СТИ СЕ ДО ДИ РУ ЈУ“)

Пре те ри ва ње у Ху ма но сти и Објек тив но сти у уљуд ном Дру штву, да би смо из бе-
гли да на не се мо Бол, на при мер, из бе га ва ње да се го во ри о сво јим Бо ле сти ма 
или Не сре ћа ма & спо ми ња ње са мо оно га при јат ног – уни шта ва сву Ху ма ност и 
сва ку Објек тив ност чи не ћи је нео др жи вом због За ста ре ло сти, слу ша ти Жал бе 
на ма Јед на ких, или би ло ко га, та мо где Слу ша ње не за до во ља ва или не иза зи ва 
не ки на стра ни По нос & осе ћа ње Над мо ћи. 

Та ман од ви шка Све тло сти. 

1737 Ду ша уну тар Те ла: мо гу ли то ика ко упо ре ди ти са Од ра зом Пла ме на ко ји се ви ди 
кроз про зор на чвр стом Зи ду, ко ји из гле да као да се при род но на ла зи уну тар 
чвр стог зи да, уко пан ду бо ко у ње му оно ли ко ко ли ко је Ва тра уда ље на од Зи да? 
– Бо јим се да из ово га не мо гу ни шта из ву ћи / али за што се увек од вра ћам од 
сва ке за ни мљи ве Ми сли да бих ура дио не што не за ни мљи во; на при мер, кад ме 
је ова Ми сао по го ди ла, од јед ном сам скре нуо Па жњу с ње и по чео да тра жим 
не ку Вол фо ву књи гу ко ја ми је не до ста ја ла – / Је ли то ку ка вич лук спрам би ло 
ко јег ду бо ког Осе ћа ња, чак и при јат ног? Или Ле њост? Или не што ма ње упа дљи-
во од јед ног и дру гог? – Је ли то ве за но са Сти дом ко ји се ис по ља ва у мо јим 
пи сми ма? 

1765 До вољ но је да за тво рим очи да бих схва тио ко ли ко не знам / ода кле до ла зе те 
обо је не Фор ме & те бо је, ко је се раз ли ку ју ми мо мо је спо соб но сти раз ли ко ва ња, 
те сва ко вр сне Бо је, ко је се бес крај но ме ша ју: те Фор ме о чи јој се при ро ди пи там 
/ шта про ис хо ди из њих у мом Под се ћа њу на прет ход ни дан – & го то во ни кад не 
до би јам од го вор. Је ди но при ме ћу јем & знам да не ка ква про ме на ко ју сам по-
кре нем у не ком де лу се бе про из во ди Про ме ну у Спек три ма Ока, као, на при мер, 
ако сти снем Бу ти ну, ако про ме ним стра ну, &тд. &тд. 



60

1766 Ка ко је ле па Мо кра ћа у Су ду, жу то сме ђа, про зир на, са од ра зом Све ће у об ли ку 
ром ба – на ро чи то кад, као сад, ту пра зним Ма ши це и ако ка пи Во ска плу та ју 
та мо-ам о и на Дну осли ка ва ју Сен ке ра зних об ли ка. 

1770 Хо ћу ба рем да по ку шам 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 – ка ко је то по ста ло та ко те-
гоб но. Зар опа ке Стра сти у Сно ви ма не ра све тља ва ју и не по твр ђу ју ову Прет-
по став ку? – Ако об ја сним те опа ке Стра сти, би ћу Про све тљен, си гу ран сам – Траг! 
Траг! – Хе ка томб на лик Пи та го ри ном ако ме из ву че из ла ви рин та. – 28. дец 1803. 
– Див на све тла Сен ка вр ха мо је олов ке ко ја је пра ти од Све ће – или пак ко ја јој 
прет хо ди, осве тља ва ју ћи реч ко ју ис пи су јем. 11 са ти / – Али по гле дај те бла го-
сло ве но ста ње Не ви не Де це, мир ног Сна, итд.: да ли они про тив ре че прет по-
став ци да зло по ти че из буј не асо ци ја ци је? – На дам се да не: то зах те ва да бу де 
ис тра же но и ис пи та но с кра ја на крај – али ко ја је су ма то га, иде ал чи сте асо-
ци ја ци је? – Лу ди ло – Али у ко јој ме ри том ста њу до при но се Бол и Из о па че ње? 
И шта су Бол и Из о па че ње? – Украт ко, ко ли ко ја мо гу би ло шта да ра за знам у тој 
Пот пу ној Ма гли, Зло је не са вр ше на, али по сто је ћа Во ља ко ја про из во ди Стру је 
не здра вих асо ци ја ци ја, јер са свих стра на по пу шта а ипак по сто ји – Се ти мо се 
Лу ди ла: – О ако жи вим! Гра смир, 29. дец. 1803.

1772 Код ме не је Его ти стич ни го вор че сто по сле ди ца На кло но сти пре ма Са го вор ни-
ци ма / Мо је Ср це го во ри о њи ма / Ни сам у ста њу да им не пре кид но го во рим о 
њи ма са ми ма – па из гле да да у њи хо вом Ср цу за ми шљам исту не пре кид ност 
пре ма се би, на лик оној ко ју у свом Ср цу одр жа вам пре ма њи ма

1804.

1800 Се ти се да опи шеш во ду (ха лу ци на ци ја – пу но глав ци) у ста њу пул си ра ња / ка ко 
истин ски стру ји ис под ле да / во да – цр на под Ле дом – сре бро. 

1806 Коњ ски бра бо њак као од го вор ве се лом Пут ни ку [пешаку] јед ног ле де ног ју тра. 

1820 По не де љак Ују тру 9. јан. 1804. у Мра ку за тво ре них очи ју / буч ни ве тар Ота па ња. 
Дер вент спа ва у дру гом Кре ве ту, не ка Бог чу ва то дра го ма ло Ср це – & До ро ти 
у Са ло ну, о дра га До ро ти – & О дра га Са ра Ха чин сон

1825 О Гру бо сти ср ца здра вих Љу ди.

1832 Чи та ве ве че ри, за пра во чи та вог да на (по не дељ ка, 9. јан.) тре ба ло је да чи там & 
ис пу ња вам Мал ту со ве Мар ги не – По чео сам с тим & зву ча ло ми је при влач но 
/ за што сам пре стао? – За то што сам то се би ЗА ДАО да ура дим. – Иста ствар што 
се ти че пи са ња Пи са ма, Есе ја &тд, &тд – то си гур но за слу жу је озбиљ ну Ана ли-
зу ко ју бих, ка да је схва тим, мо гао да по ку шам да из ле чим / јер то је ду бо ка и 
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рас про стра ње на бо лест мо је мо рал не При ро де, у спо је ним ко ре ни ма Бре ста и 
Хра ста. – Љу бав пре ма Сло бо ди, Ужи так у Спон та но сти, &тд., &тд., све то из ра-
жа ва, али не об ја шња ва ту Чи ње ни цу.

1834 До ћи ће вре ме ка да ће па сив ност сте ћи до сто јан ство вред не Де лат но сти, кад 
ће љу ди би ти исто та ко по но сни на се бе што уме ју да оста ну у ста њу ду бо ке, 
мир не емо ци је, у чи та њу, слу ша њу или гле да њу, као што су не ки по но сни са да 
на кон што се не чим за о ку пе је дан сат / О ко ли ко је ма ло оних ко ји су ка дри да 
де ло ва ње ума пре тво ре у емо ци ју / А има их ко ји су ак тив ни као бур на Олу ја и 
раз и гра ни као цве то ви на Мај ском По ве тар цу, ко ји са ти ма мо гу да оста ну буд них 
ср ца а да Ра зум успа ва ју у све му осим у за ма ху и при јем чи во сти. Да, ови по след-
њи су исто то ли ко Ге ни јал ни ко ли ко и пр ви. (Ani ma Po e tae)

1844 Сли ке Спо ко ја на је зе ру Рај дал, 14. јан. / Све жи Ро во ви у Ка ме но ло му Шкриљ ца 
ко је сам ви део као дим у од ра зу. / Ка ме но острв це на дну Је зе ра, од раз ко ји је тако 
бли став да се од то га из ди гао над во ду / Ка мен и ње гов од раз из гле да ли су та ко 
сто пље ни у јед но да је Вор дсворт ви ше од 5 ми ну та по ку ша вао да об ја сни за што 
тај Ка мен не ма Од раз / и нај зад то схва тио за хва љу ју ћи ме ни / оба ла, и зе ле но 
по ље, не рав ни Та лус ис под Ка ме на, ко ји са Др ве ћем и Сте ном обра зу је јед ну 
је ди ну сјај ну сли ку у при ро ди ко ја је би ла та ква да, ако би сте гле да ли Од раз, по-
ни шти ли би сте во ду / све то чи ни је дин ствен ко мад бли ста ве Зе мље / са мо треп-
ни те Очи ма на крат ко и по гле дај те зе мљу, та да је све под во дом, или на то пље но 
том про зрач ном Не ствар но шћу ка квом оди ше Пер спек ти ва ви ђе на кроз Дим. 

Не де ља ују тро, 5. феб. 1804. По шао сам код Чар лса Лам ба оче ку ју ћи да је иза шао, 
и ус пут све вре ме на ме ра ва ју ћи да му пи шем. За те као сам га код ку ће и док смо 
се де ли и при ча ли, узео пе ро и хар ти ју и по чео да пи шем. (Ani ma Po e tae)

1896 Ни смо не по мич ни у Гро бу – зр но Пше ни це у зе мљи Све тог Па вла то по ка зу је 
цр но на бе ло: ма ла Де ца ра сту у сну у при род ном скла ду с тим – А ако је наш 
раст у сра зме ри са ду жи ном и ду би ном Сна – ка квом та јан стве ном ве ли чи ном 
та Ми сао све не на ста њу је Гроб! Ко ли ко је си ро ма шан у по ре ђе њу с тим не ка кав 
мо мен тал ни Рај –

1951 Ста ри су уди са ли по след њи дах сво јих Во ље них на из ди са ју. ama vi – ama tae ani-
mu lam23

1998 У сре ду по под не Ве тар је осла био24 и на тре ну так је ма ло не до ста ја ло да ста не-
мо јер смо се кре та ли бр зи ном од јед ног чво ра на Сат / до ђе Ки ша – & са њом 
мо ја По спа ност & Страх / & иа ко не је дем ни шта по сле ве че ре, а за ве че ру са мо 
Су пу & по вр ће, у кре ве ту сам пла као / Подс[етник] Ис пи та ти да ли Ко шма ри ма 

23 „за во лех – ма лу ду шу сво је во ље не“ – лат. 
24 Кол риџ је та да на пу ту за Мал ту, где ће до је се ни 1805. ра ди ти као гу вер не ров се кре тар. 
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& Мрач ним Фор ма ма, за стра шу ју ћим или не, прет хо де Уз ви ше не Обо жа ва не 
Фор ме да ле ке Љу ба ви. Пре не го што су ме три Ста ри це, три мрач не При ка зе, 
на па ле у там ном про ла зу, ви део сам јед ну Да му са ста вље ну од Су пру ге Сер Ч. 
Гран ди со на & Сер Ф. Сид ни ја ка ко раз го ва ра са со ба ри цом Сер Ф. Сид ни ја / – у 
сре ду сам отво рио Пр тљаг & ис пи тао ма лу Пер ни цу ко ју ми је по кло ни ла Ле ди 
Бо мон. Ра ни је ни кад ни сам при да вао вред ност уред но сти и удоб но сти; са да су 
по пр ви пут шче па ле мо је ср це сво јим сто ти на ма пи па ка Љу ба ви, не жно сти & 
при јат них Се ћа ња. Зар би и мо гло да бу де дру га чи је? Све је та ко очи глед но ов де 
на ме сти ла Ру ка не жне Пред у сре тљи во сти! 

2026 Че твр так ују тру, 19. април 1804. – (...) Ево Шпа ни је! Ено Афри ке! Зна чи, ви део сам 
Афри ку! &тд. &тд. – / Моћ Име на да За ин те ре су ју! – Пр ви пут кад сам сео са Евро-
пом на ле вој и Афри ком на де сној стра ни, при че му су обе би ле вр ло раз го вет-
но ви дљи ве, осе тио сам ка ко ми се убр за ва Кр во ток; али то је пре био ужи так у 
за ба ви не го у Ми сли или не ка квој ду шев ној Уз ви ше но сти / а исто вре ме но, ти хе 
При род не Фор ме, без име на, ко је су по сте пе но над гла са ле овај ути сак, де ло ва-
ле су на ме не као што де ли кат на Ми сао де лу је на чо ве ка ко га не ко ве се ло до-
зи ва за вре ме по сла, и ко ји од го ва ра истим То ном –. Та мо је Афри ка! Ов де је 
Евро па! – До ла зи до на гле по де ле, огра ни че ња, Про ме не! – а шта су те про ме не 
у При ро ди – две Пла нин ске Хри ди ко је Мо ре ко је те че ме ђу њи ма пре тва ра ју у 
от ме ну Ре ку, де лу ју ћи и по сто је ћи на раз ли чит и сва ка ко мно го лик на чин, али 
за јед но, и то као да чи не јед но – раз дел на тач ка, тач ка Про ме не, тач ка Ан ти те зе! 
– Од свих љу ди ко је сам упо знао, ра чу на ју ћи и Вор дсвор та, ја сам онај ко ји нај-
ма ње ужи ва у ус пут ним и про ла зним ства ри ма. Ни ка да, осим из уси ље не Уч ти-
во сти у Раз го во ру, у во жњи Ко чи јом ни сам пи тао чи ја је та и та Ку ћа – ни ти сам 
осе тио и нај ма ње за до вољ ство кад до би јем од го вор. Шта ви ше, то је код ме не 
на лик ка квој бо ле сти – кад сам по сма трао зид у Зам ку Кер на вон, хтео сам да 
про те рам на 50 ми ља ода тле Во ди ча ко ји ми је ре као да је Цр ни Принц / или ко 
већ / ро ђен у тој Со би/ Ни сам си гу ран да би и Шек спи ро ва Ку пи на у ме ни иза-
зва ла би ло ка кву Емо ци ју. / Кад би то би ло Др во без иче га упа дљи вог на се би, 
си гу ран сам да бих мо рао да се по тру дим да стек нем ути сак, исто вре ме но се би 
пре ба цу ју ћи због ње го ве нео д ре ђе но сти – ако је то не ко упе ча тљи во Др во, моје 
за до вољ ство би би ло ума ње но, а не уве ћа но, бо јим се, због то га што мој Ути сак 
не би био је дин ствен и што бих, не пре кид но по ве зу ју ћи иде је, чи ње ни цу да га 
је по са дио Шек спир до жи вео као упад ко ји ме спре ча ва да се пот пу но, це лим 
би ћем, из гу бим у пре во ји ма ње го вих Гра на и пре пли та њу ње го вих Ко ре но ва. 
Мо гу се си гур но за ми сли ти и си ту а ци је у ко ји ма је су прот но ис прав но, у ко ји ма 
је мо гу ћа сле де ћа ми сао: знам да се Ђор да но Бру но са крио ис под ове сте не, на 
овој оба ли, да би по бе гао од По те ре бе сних Све ште ни ка, а по том, про жет сна гом 
и Уз ви ше но шћу Исти на због ко јих су се на ме ри ли на ње гов Жи вот, схва тио да му 
је тај Жи вот дат да би мо гао да све до чи Исти ни, et mor ti ul tro oc cu rens25 вра тио 

25 „Иду ћи спон та но у су срет смр ти“ (го ди не 1600, на ло ма чи). 
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се да се пре да – или је ов де, на овој Оба ли, Мил тон имао на ви ку да се пру ћи кра-
јем Ма ја у мла до сти, и да, по што је био бли зак са свим ја гор че ви на ма, учи нио 
их је још уку сни јим не го што су у оном из у зет ном Ли ки ди ном сти ху / „И пре ра-
на Ја гор че ви на ко ја уми ре за пу ште на“ / или пак оно Ме сто на ко јем је бе смрт ни 
Ло во кра ди ца Је ле на, бе же ћи из Вор вик ши ра, Ви део Лон дон по пр ви пут и упи-
тао се – Шта ћу ја ту?26 У не ким тре ну ци ма, спон та ним и из не над ним, ко ји ма не 
за по ве дам ни ја ни ти ико дру ги, те Ми сли ће ме на па сти као Бу ра, да оку пи ра ју 
Ме сто не чим што је ви ше од При ро де. Али та кве ми сли ни су про ла зне и ус пут-
не, оне су При ро да, као што су са ми еле мен ти При ро да / исти на још ви ше за 
људ ски ум / јер ум има моћ да из тих еле ме на та из ву че де лу ју ћу сна гу и да их 
раз ма тра као обич не по сле ди це и сред ства, али Шек спир, Мил тон, Бру но по-
сто је у ду ху као Чи сто де ло ва ње, очи шће но од све га ма те ри јал ног и па сив ног / 
А ве ли ки тре ну ци ко ји су их са зда ли – те шко је и без бо жно пре ма Гла су ко ји је 
у на ма да их не гле да мо као уна пред на ме ње не, и са мим тим као ства ри ко је 
по сто је Са да, Веч но, Од у век. Али у од но су на то све то Осе ћа ње би ло би сро за-
ва ње и глу па во Су је вер је на пра ви ти Хо до ча шће да би смо ви де ли Це ва ни цу 
не ког ве ли ка на ко ја ни је ис тру ли ла у ков че гу, итд. – Мо жда за ове ства ри ва жи 
сле де ће: та кве ства ри мо гу да ме за ба ве и за ба ви ле би ме кад не би би ле ве за не 
за ве ли ко Име од ко јег та за ба ва у пот пу но сти за ви си, то За до вољ ство је пре ви-
со ко и пре ду бо ко да би ис тр пе ло При су ство та ко осред њег Су се да: с дру ге стра-
не го ми ла љу ди, би ло При ро дом, би ло (ка ко се жар ко на дам) По гре шним Обра-
зо ва њем и Дру штве ним жи во том ко ји под ра зу ме ва ју њи хо ви По сло ви, рет ко је 
спо соб на да спо зна дру га за до вољ ства осим За ба ве, за до во ље не ра до зна ло сти, 
осе ћа ња Но ви не, Из не на ђе ња, Чу ђе ња, за до вољ ства ко ја из вла че из оно га што 
је Упа дљи во, сна жно Кон тра сти ра но, Чуд но, Слу чај но, и осе ћа ју чи та ње Из гу-
бље ног Ра ја као ку лук, ко ји је до не кле олак шан ма лим бро јем за бав них слу ча-
је ва као што су Пан де мо ни јум и Пре тва ра ње де мо на у па туљ ке, Рај Лу да ка и 
пре тва ра ње Па кле ног дво ра у Зми је и оно га што би они же ле ли да бу ду апла у зи 
– у зви жда ње. 
Ста ви ти ово мо жда у Уте хе – по во дом вр ли на ве за них за Љу бав пре ма При ро ди 
и обрат но. 

2035 Уми ру ју ће од су ство / О ка да бих по се до вао Је зик Му зи ке / моћ да у бес крај ва-
ри рам из раз & да га чи ним по себ ним, чак и та квог ка кав је / – Мо је ср це сви ра 
не пре кид ну му зи ку / за ко ју ми је по тре бан Из во ђач из ван ме не / – ре чи се за-
грц ну, не пре ста но се за грц ну – и сва ки пут – осе ћам дру га чи је, иа ко су све то 
де ца из исте по ро ди це. 

2059 ужас! Пун ме сец се спу стио с не ба уз гр мља ви ну, као То пов ско Ђу ле & ви дев ши 
да ту не ма шта да ра ди, мир но се вра тио! Са њао ове ре чи пре зо ре, Мај ског Ју тра 

26 „Бе смрт ни Ло во кра ди ца Је ле на“ је Шек спир, о ко ме кру жи ле ген да да се ба вио не до зво ље ним 
ло вом и да је убио јед ног је ле на пре не го што је по бе гао из Страт фор да у Лон дон.
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1804. Ста вио их у уста не кој Гђи Џор дан, исме ва ју ћи не ког пом пе зног Мо рал ног 
или По ли тич ког Про по вед ни ка –

2064 Сре да, 2. мај 1804. До сад, шест са ти по под не, стра хо ви та муч ни на, у кре ве ту, 
ска ка ње из јед ног ду бо ког сна у дру ги. Из ме ђу оста лог, при па зи ти на Ра бар ба ру, 
чак и у ма лој ко ли чи ни – она че сто иза зи ва муч ни ну у жу чи & за ме не је то увек 
не по у зда ни лек. Бо ље је у сва ком слу ча ју да се уз др жим од Кон сти па ци је / – Ју-
трос смо би ли по ред Рта Па лас, днев но се кре та ли од 8 до 10 ми ља, али Хо ри зонт 
нас и да ље окру жу је са свих стра на као сук ња од фла не ла – облак на ис тој ви-
си ни го то во сву да уна о ко ло, а под њим бе ли ча сти слој по пут га зе / Н. Б. ве ли ки 
број пти чи ца око Бро да и бро до вља чи та вог да на и да нас и ју че! За ни мљи ва 
по ет ска Ми сао од 2. ма ја & од че тврт ка пре Мај ске Но ћи / Ајој, дра ги Кол ри џе, 
ка ко те Ми сли ску по ко шта ју! – 
Ва жна Су ге сти ја ми се ука за ла док сам па дао у пр ви Сан – деј ство по ло жа ја Те ла, 
на при мер отво ре них уста, на пр ве Сно ве – & мо жда на све. Бе ли Зу би у дну 
отво ре них уста нео д ре ђе ног ли ца – / Мој Ум ни је до вољ но сна жан да на ста ви 
тим тра гом – али ви дим да во ди ка раз во ју на лик деј ству Ути са ка ко је Нео д ре-
ђе ни ка рак тер про из во ди у Ма шти, на осно ву За ко на Слич но сти & На чи на на 
ко ји се то мо же раз ре ши ти. 

2086 Че твр так 10. мај 5 – осе ћам се до ста до бро – сми ре ње / а из ме ђу 4 и 5 Бро до ви 
су се та ко при бли жи ли је дан дру гом да су Пе тло ви из 2-3 Ко ко шињ ца по че ли да 
се над ви ку ју – шар мант на пред ста ва Спо ко ја! 
Пе так Ују тру 11. мај (...) Имам то ли ко ми сли, то ли ко сли ка; огром на Скла ди шта 
нео бра ђе не гра ђе; го то во да не про ђе дан а да се не што но во, би ло да је чи ње-
ни ца или илу стра ци ја, не по диг не у ме ни, као Тра ве и Цве ће у Ба шти на по чет ку 
Про ле ћа; али Моћ да их по ве жем, спо соб ност, му шка, де ло твор на Во ља, то је 
или умр ло или дре ма нај мор бид ни јим сном – Хај де, мо ли ћу се да до ђе Час ка да 
ћу „мо ћи да на пу стим Мо ре ко је за ма ра & да оста нем на Оба ли; па ако се и не 
На ста ним на Тлу, ма кар Да бих пио ди вље ви но и брао зе ле не Тра ве, И убрао 
све же пло до ве с њи хо вог род ног Др ве та“27 – 
По е зи ја – ура зу мље ни сан ко ји број ним Фор ма ма рас по де љу је [укруг?] на ша 
Осе ћа ња, ко ја мо жда ни ка да ни смо све сно по ве зи ва ли са на шим лич ним Ја – Шта 
је Лир, шта је Оте ло, ако не бо жан ски Сан / Шек спир у све му и Шек спир у ни че-
му – О има Исти на под По вр ши ном ко је до ди ру ју Са о се ћа ње & ка ко по ста је мо 
оно што по сма тра мо и слу ша мо са раз у ме ва њем, на кон што смо, што сам Бог 
мо жда зна – ство ри ли ма кар је дан де лић Фор ме – [и на кон то га?] ла ку ноћ –

2091 Ода За до вољ ству – ко је се тра жи не ра ди ње га са мог већ као con di tio si ne qua 
non мо рал но ис прав ног де ла ња – то не зна чи да од би јам да при знам Бол, већ 
Те жи ну, Че жњу & муч ну оба ве зу ду ше да има по сла са не плод ним те ле сним сен-

27 Кол риџ по се ћа њу ци ти ра Вор дсвор та, Пре лу ди јум (код Вор дсвор та ни је „ди вље ви но“ не го „во да“).



65

за ци ја ма у цре ви ма, же лу цу и ор га ну Уку са. Бол без уту че но сти & без стра хо ви-
тог Ужа са, & чи ји се раз ло зи мо гу сви ма ода ти, &тд., О па то је пе сма! – али Мрач-
но или од бој но – ту роб ни при ти сак на Је тру на лик при ти ску пр ста, бес крај на 
Фла ту лен ци ја, ужа сни за твор ка да мр тва Пр љав шти на на би ја на ко лац уну тра-
шње Цре во – пла ка ти и зно ји ти се и је ца ти и ур ла ти при по ро ду сто ли це, са 
истим ужа сом и гр че ви ма ко је тр пи же на док ра ђа Де те, на след ни ка Бе смрт но-
сти / у Сну пан де мо ни јум свих сра мо та и бе да про шлог Жи во та од нај ра ни јег 
де тињ ства, ко је су на ба ца не на го ми лу & опр ље не истом бур ном Све тло шћу 
Стра ха и Са мо по вре ђи ва ња / О, то је те гоб но, те гоб но, те гоб но! – О бла ги Бо же! 
осна жи ми Ду шу да на пи шем је дан це ло вит Есеј – ако стиг нем у Мал ту / упр кос 
свим ужа си ма ме се ци ко је ћу про ве сти без под сти ца ња При ро де – не по вла че-
ћи се ни пред чим осим ако ми Жи вот ни је Угро жен! – О ве ли ки Бо же! Дај ми 
ми лост да за и ста по гле дам у се бе са мог & да под у змем озби љан рад у свом 
Аманд ма ну – ис по ста вља ју ћи ра чу не сво јој Све сти о свим Са ти ма сва ког Да на. 
Не ка жи вим у Исти ни – из но се ћи са мо оно што је сте, ка ко је сте & по ку ша ва ју ћи 
да бу дем оно што Ра зум на ла же као при јат но – што би мо ја Ма шта ра до ис по-
љи ла! – У ме ни има љу ба ви и до брог ср ца & ја не бих мо гао да по чи ним зло 
не ка жње но, али о! Ја сам ве о ма слаб – био сам та кав од нај ра ни јег де тињ ства 
– & жи вим за тре ну так! – Сми луј се на ме не, сми луј се на ме не, Оче и Бо же! све-
при сут ни, не ра зу мљи ви, ко ји са Веч ним не про мен љи вим за ко ни ма не маш ма ње 
бри ге не го са пе ром ко је от па да са Врап че вог Кри ла. – Не де ља, По ноћ, 13. мај 1804.

2117 Има Ми сли ко је као да ми да ју власт над соп стве ним Жи во том – мо гао бих да се 
уби јем ако бих ис тра јао у њи ма – Подс[етник] Опи са ти ко ли ко год је мо гу ће 
при бли жне Симп то ме, итд. – Су срео сам се с не чим што ве о ма ли чи на ову Опа-
ску та мо где бих нај ма ње оче ки вао та кву ко ин ци ден ци ју у до жи вља ва њу, та кво 
сла га ње са мо јим та ко нео бич ним осе ћа њем – на 71. стра ни Бла ун то вог Пре во-
да Шпан ског Лу та ли це28 из 1623.

2144 По лу при диг ну ти Гу штер не мр да кад за ста нем – ду го сто јим / он окре ће гла ву и 
гле да ме ис ко са / От пу зи кри шом два или три ко ра ка – по но во ста не / бр зо се 
уда љим, окре ћу ћи ипак гла ву & гле да ју ћи га / он је пре ви ше лу кав – ни је мрд нуо 
– нај зад се уда ља вам – и гле – оти шао је! – 
Кли зе кроз осун ча ни др во ред као Зве зде па да ли це, зе ле не, си ве, туф на сте / 
из у зет на гра ци о зност по кре та / сва де ли кат ност Зми је и из ве сно до сто јан ство 
ко је по ти че са мо из чи ње ни це да су се ма ло ви ше из ди гли на зад ње ша пе – Ви-
ли ни ко њи ци 1) пур пур ни 2) & ве о ма обич ни, там но гри ми зни – не та ко из ду же-
не Фу тро ле као код нај леп ших ен гле ских / Леп ти ро ви / пре ле пи, али не спрет но 
ле те – Мо гу ла ко да их ухва тим – По крет Гу ште ра и Ви ли ног ко њи ца – и је дан и 
дру ги по ле ћу као стре ла и уко со, па опет дру га чи је / лет Ви ли ног ко њи ца је увек 
при род но ис ко шен: Гу штер сво ју ис ко ше ност би ра / – Пе так је, 13. јул / у Сан 

28 Ма тео Але ман: Лу та ли ца или Жи вот Гу зма на од Ал фа ра че. 
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Ан то ни ју – Ју че & да нас имам ути сак да жи вим / О Са ра! – да, ов де бих мо гао да 
бу дем сре ћан с то бом! – Пи са ти јој да нас – Зе ле ни гу штер с туф на ма ко је се 
пре си ја ва ју по це лом те лу – чвр сти на ње го вих но гу ко је вр ше функ ци ју под ло ге 
та мо где Жи вот Из ду же них Пр сти ју из гле да та ко чврст и со ли дан – па ипак су 
ве о ма гип ки / ле пи ве се љак ко га сам оду ше вио ти ме што сам се за у ста вио и 
по гле дао га док је ле жао у де бе лој мре жи Сун ца и Сен ке, на кон што је окре нуо 
гла ву обра зу ју ћи кро а сан обри сом свог те ла (ако се из у зме нај ве ћа ду жи на ре-
па) – по том је окре нуо гла ву ка ме ни, из вио и по ди гао очи, ма ло шпи ју ни ра ју ћи 
ма ло пре кли њу ћи; на по кон, ис ко ри стив ши ја ки по ве та рац од ко јег је чи та ва 
Мре жа игра ла и по дрх та ва ла, по бе гао као да је у По ве тар цу про го во рио Ан ђео 
при ро де – Спа си се! Ја ћу се по тру ди ти да те не по вре ди & Во лео бих да са знам 
шта је ду и ако је ду хлеб да јед ног при пи то мим 
Гу штер ко га је на лет ве тра у Лу ци но сио це лим те лом, са гла вом на пред / окре ће 
ка ме ни сво ју гла ву и не ви но око, док му сла би на из над пред ње ша пе ви дљи во 
пул си ра – на кон ми нут по ла ко га ми же от при ли ке чи тав па лац ду жи не – а по том 
за ста је / 

2151 У нај ра ни јој мла до сти као у Сну ви део сам Ра ђа ње Пла не та: & мо је очи су ви де-
ле као јед но оно што је Ра зум по де лио на 1. по ре кло ма са 2. по ре кло њи хо вог 
кре та ња и 3. се ди ште или по ло жај њи хо вих Кру го ва или Елип са – све де ви ја ци је 
су та ко ђе би ле ви ђе не са иде јом јед не исто вет не ну жде – а та ну жда би ла је За кон 
Ду ха – & све је би ло Дух – и у ма те ри ји све ства ри су осма тра ле прет ход ну ак-
тив ност дру гих ства ри или соп стве ну – тај Од раз, тај Од јек, је сте ма те ри ја – њена 
је ди на есен ци ја, ако је то есен ци ја – та да сам ви део нео п ход ност то га и схва тао 
сам је – али ни сам схва тао ка ко бес крај но мно штво и ра зно ли кост мо гу да чи не 
јед но. Ви део сам и схва тао са мо да не мо гу да пој мим ка ко би мо гло би ти дру-
га чи је – & у том је дин ству обо жа вао сам у ду би на ма зна ња ко је пре ва зи ла зи 
сва ко раз у ме ва ње онај Би так свих ства ри – и у Бит ку њи хо ву је ди ну До бро ту – и 
ви дех да је Бог јед но и До бро – и да не ма До бра у ње му, већ да он то је сте. 

2192 Че твр так Уве че у опе ри, 27. септ. 1804, раз ми шља ју ћи о раз ло гу „ду ше ко ја се 
су сре ће“ у му зи ци, при вид ног пре по зна ва ња, &тд. &тд., чи та во об ја шње ње ко је 
ка же да се ћа ње има при ро ду акор да ме је за па њи ло / акорд ства ра са бласт се-
ћа ња јер је се ћа ње увек акорд. 

2216 Мо жда зву чи нео бич но, али је ди ни го ја зни љу ди ко је сам ви део у Си ра ку зи су 
Све ште ни ци / Ме ђу њи ма, мно ге ве ли чан стве не Пе ри фе ри је Тр бу ши на. 

2223 У Фор ми (ка же Ха ринг тон) има не ћег што ни је еле мен тар но не го бо жан ско. 
Осма тра ње Фор ме чу ди Чо ве ка и пра ће но је из ве сним Не ми ром или Им пул сом 
ко ји уз но си ње го ву Ду шу ка Бо гу. Као што је Фор ма чо ве ка Сли ка Бо га, исто та-
ко је Фор ма Пра вед не Вла де са зда на по Сли ци Чо ве ка. – 
Пар ла мент са чи њен од Пе сни ка ни ка да не би на пи сао Из гу бље ни Рај –
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2245 Ме ђу Ми сли ма ко је су би ле од врат но раз ли чи те, док сам се пео зе ле ном Ста зом 
чи ја ле ва стра на гле да на врт, на пу ту у По зо ри ште, Нов. – У по не де љак, аро ма-
тич ни Ми рис То по ла до про је до ме не! Ка ква се ћа ња! Са мо кад бих био до сто јан 
да им се пре пу стим. 

2275 Ње гов чи сти дух су сре тао се са По ро ком и по роч ним Ми сли ма са мо слу чај но, 
као кад Пе сник, у жа ру ра да на ри мо ва ној пе сми, мо зга ју ћи ка ко ће за вр ши ти стих, 
по ско чи или се са из ве сним га ђе њем окре не од пр ља ве или не чи сте ре чи &тд. 

2304 Ка ко на ши по ро ци под се ћа ју на три це и Ха рин ге су тра дан по што смо им се ода-
ли / па чак и до зво ље ни ужи ци по пут ми ри са тр пе за ри је по што је на пу сти мо & 
кад се вра ти мо у њу по сле ве че ре. 

2361 Љу ди (ни сам ли и ја ме ђу њи ма? О не бе са! има ли Сла бо сти, би ло да је С. Ду ха 
или С. Ср ца ко ја је ме не по ште де ла?) љу ди ко ји не мо гу да че ка ју да за вр ше сво-
ја де ла, а ка мо ли да се об ја ве или ис пра ве / ко ји не мо гу да се сми ре све док она 
ни су у пот пу но сти на пи са на у свим де ло ви ма, већ мо ра ју да раз го ва ра ју, да 
са оп шта ва ју, да то ве и на па са ју сво ју не стр пљи ву и љу ти ту та шти ну, де лом јер 
им је ум оку пи ран, де лом за то што су не у ме ре но за љу бље ни у сво је Су ге сти је, 
Пла но ве, Са др жа је и пр ве Фраг мен те – и та ко тра ће Жи вот, увек се спре ма ју ћи 
за ово или оно, а ни кад се то ме не по све ћу ју ћи; во ле ћи све то (у нај бо љем зна-
че њу ре чи), а не оба вља ју ћи ни шта! Они ни су ни шта дру го не го Де ца са це ви ма 
од пе ра или кру тим Слам ка ма за би је ним у Му ља чу Ли ке ра, ко ја пи ју не до вр ше ни, 
не про кљу ча ли На пи так – и ка ква је по сле ди ца све га то га? – Да! Шта је учи ни ла 
Ми сао? 

2372 По сто је две вр сте бр бљи вих љу ди ко је би би ло увре дљи во по бр ка ти / а ја, С. Т. 
Кол риџ, при па дам дру гој. Пр ва под ра зу ме ва љу де ко ји упо тре бља ва ју пет сто 
ре чи ви ше не го што је по треб но да би из ра зи ли јед ну иде ју – то ни је мој слу чај 
– ма ло љу ди, усу ђу јем се да ка жем, уно си ви ше зна че ња од ме не у сво је ре чи, 
ма ло њих би ра ре чи са ви ше раз ми шља ња и окле ва ња. Дру га вр ста укљу чу је 
оне 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 / та ко да је је ди ни по стиг нут циљ за пра во у то ме 
што око слу ша о че вог ра зу ма за сле пљу ју бо ја ма ко је се та ко бр зо сме њу ју да 
оста вља ју нео д ре ђен ути сак ве ли ке Про ва ле бо ја по во дом не че га. А то је мој 
слу чај – и то је ве ли ка ма на / илу стра ци је гу та ју мо је те зе – пре ви ше ин тен зив но 
осе ћам све при сут ност свих илу стра ци ја у сва кој иде ји, пла тон ски го во ре ћи – или 
пси хо ло шки го во ре ћи, влак на мог мо зга, од но сно ду хов на Све тлост ко ја на ста-
њу је срж тог мо зга као што ви дљи ва Све тлост на ста њу је тру лу ску шу и дру ге 
про па дљи ве ма те ри је, има пре ви ше оп шту на кло ност пре ма све му / и иа ко уви-
ђа раз ли ку свих ства ри, она ипак ве чи то тра жи слич ност, од но сно оно што је 
за јед нич ко / до не си те ми две ства ри ко је из гле да ју исто вет но, и бр зо ћу вам 
по ка за ти раз ли ку из ме ђу њих, ма кар она би ла ма ња од трун ке – али бес крај но 
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ћу кру жи ти све док се не раз би јем о оба лу стр пље ња свог Слу ша о ца, или док 
ње го во Хр ка ње не по ни шти мо је Кон цен трич не кру го ве – то је мо ја уо би ча је на 
не во ља. На Мал ти ипак ни ко не мо же да ме оп ту жи ни за јед но ни за дру го. Сте-
као сам оп шту ре пу та ци ју мир ног и до бро на мер ног чо ве ка, до ду ше, по ма ло 
тмур ног – и ко би ре као да је реч о Пе сни ку! „О, то вам је је дан па ко сни Пе сни чић, 
Го спо ђо! А што се ти че кри тич ких чла на ка, до бро је по зна то да је ско ро бан кро-
ти рао пла ћа ју ћи оне вич ни је да их на пи шу уме сто ње га“, итд. – 25. дец. 1804. 

2375 У Пред го во ру за мо ја Ме та фи зич ка Де ла, тре ба ло би да ка жем – Јед ном за сваг-
да, чи тај те Те тен са, Кан та, Фих теа, &тд – & ту ће те ме на ћи, или ако сте ло вац, 
на њу ши ће те мој траг. За што он да не при зна је те по сте пе но ко ме сте ду жни? Јер 
то не бих мо гао да учи ним а да не сла жем, у ни зу за па њу ју ћих слич но сти / јер 
те ми сли су би ле мо је, у пот пу но сти фор ми ра не, и пре не го што сам уоп ште чуо 
за ове Пи сце; јер би би ло ве о ма те шко, ако би уоп ште и би ло мо гу ће, да од ре дим 
по себ не слу ча је ве ко ји по ка зу ју ко ли ко за и ста ду гу јем овим Пи сци ма, јер ја сам 
чи тао пре све га да бих тра жио Исти ну и за рад соп стве ног за до вољ ства, а не да 
бих на пи сао књи гу, / увек сам се ра до вао и ли ко вао ка да се де ша ва ло да мо је 
ми сли из не се не ко дру ги & за ме не би би ла об ма на да се скри вам у ано ним но сти 
у том по гле ду, и на по кон, до пу сти те ми да ка жем (мо жда сам горд, али) чи ни ми 
се да знам да ве ли ки део те ма те ри је за пра во при па да ме ни, и да је Ду ша мо ја. 
Не бо јим се Кри ти ча ра ко ји бр ка Ми сли о ца са Пла ги ја то ром. 

2387 1/4, 1/5, 1/4, 9, 7, 8, 20, 22, 9, 20, 8, 15, 8, 21, 20,9, 20, 19, 7, 21, 12, 9, 12, 20, 15, 6, 15, 16, 
9,21, 13, 1, 14, 4, 19, 16, 9, 18, 9, 20! – 27. дец. 1804.29

2389 В + Д + МВ + СХ + ХДСК = С Т К30 

1805.

2394 Сре да ују тру, 2 са та, 9. јан. 1805. – За што ни сам у кре ве ту? – За што уоп ште се дим 
и бе ле жим ка ко ми се вид ја сно вра ћа ако ја ко при ти снем зе ни це, ина че ми се 
ре чи ука зу ју fa se richt – као дла ка ве, у ри та ма – пре кри ве не не ка квим гру бим, 
не пра вил ним ма ља ма / да, чо век осе ћа упра во то – па ипак до не кле ли чи на 
ре чи ис пи са не на упи ја чу – и ни је у пи та њу са мо то што су ре чи уду бље не или 
ис пуп че не, већ та па пер ја ста срж сва ког Сло ва / О Са ра Не знам шта ме је на ве-
ло да ка жем тво је име / Ми слим да се то де си ло због ово га: по ми сао ка ко сам 
бу дан и ка ко же лим да по ша љем Пи смо јад ном Сто дар ту да бих му уту вио суп-
стан цу оне из ре ке о раз ли чи тим сред стви ма ко ја стре ме раз ли чи тим ци ље ви ма, 
на ве ла ме је да уз дах нем и мо мен тал но, му ње ви то, по ми слио сам на [.............]

29 Пр ви по ку шај ши фро ва ног тек ста. Ако се сва ки број за ме ни од го ва ра ју ћим сло вом у ал фа бе ту, 
до би ја се: „Ни јед на ноћ ни је про шла а да ни сам при бе га вао гре хо ви ма опи ју ма и ал ко хо ла“. 
30 С. Т. К. ов де де фи ни ше свој лич ни иден ти тет (ego con tem plans) као ре зул тат чи ји су чи ни о ци 
Вор дсворт, До ро ти, Ме ри Вор дсворт, Са ра Ха чин сон и ње го ва де ца (Хар тли, Дер вент и Са ра). 
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2398 Је дан од нај по уч ни јих де ло ва мог Жи во та ле жи у чи ње ни ци да сам увек био 
плен не ка квог Стра ха, и мо жда су сви мо ји по гре шни по те зи би ли по сле ди ца 
не ког та квог Стра ха ко ји је де ло вао на мој ум / стра ха од Бо ла или Сра мо те, а не 
од пер спек ти ве Ужит ка / – Та ко, у де тињ ству и Де ча штву, про га њао ме је страх 
да ће ме от кри ти са упа ље ним скал пом; ка сни је, уми шље ни стра хо ви да имам 
Свраб у Кр ви / по том На па ди крат ко трај ног Ужа са ко ји су би ли пол не при ро де 
– а он да ужас од ПО ВЕ РЕ НИ КА, & ста ње у ко јем сам се бо рио да не по лу дим бу-
ду ћи не спо со бан да се на дам да ћу икад мо ћи да оже ним Ма ри Еванс (и та чуд-
на страст жар ке љу ба ви, иа ко је би ла пот пу но уми шље на и илу зор на, упр кос 
мо јим на по ри ма, не по мир љи ва са би ло ка квом пра вом На дом / мо жда због 
мањ ка во сти те ле сног осе ћа ја, так тил них пој мо ва ве за них за сли ку) де ло ва ло је 
као не по сред ни Страх & но ћу сам са ти ма оста јао бу дан, је ца ју ћи и мо ле ћи се – 
Он да је до шло бур но до ба / и за не ко ли ко ме се ци Аме ри ка ми је за и ста удах ну ла 
На ду, & по стао сам за не се но Би ће – он да је до шло до не сла га ња са Роб. Са у ти јем 
/ брак – стал ни страх од Рас по ло же ња Гђе Кол риџ &тд – и на по кон, суп стан це, 
јер сам се бо јао и по ку ша вао да пред у пре дим сна жне на па де у Цре ви ма услед 
мо је ми са о не уз не ми ре но сти: он да су на сту пи ли ноћ ни стра хо ви (ско ро епи леп-
тич ни) у сну / отад, сва ка гре шка ко ју сам по чи нио би ла је не по сред на по сле ди-
ца тих ужа сних ло ших Сно ва – све то по ме ша но са ми нор ним по сле ди ца ма 
ко је ис пу ња ва ју ин тер ва ле – тре шњин сок ко ји ку ља из ме ђу тре ша ња у ко ла чу 
од тре шње / мо ја про кра сти на ци ја стра ха од то га – & не што дру го што је би ло 
по сле ди ца те про кра сти на ци је &тд. / и из истог раз ло га нај сит ни ји из раз ту ге у 
Пи сми ма С. Х. до во ди ме до лу ди ла / има и не срећ ни јих од ме не, ко ји сам та ко 
ужа сно склон обес хра бри ва њу да сам сво ју ду шу усред сре дио на не ко га ко је 
го то во исто то ли ко слаб у На да њу као ја. 11. ја ну ар 1805. – 

2446  О мом Му ха ме дан ском Су је вер ју – стра ху да уни штим Хар ти ју. Го то во ме је сра-
мо та да се би при знам ко ли ко ми се ср це стег не сва ки пут кад по же лим да упа лим 
све ћу или ва тру уз по моћ ка квог Из ве шта ја из Бол ни це или При ста ни шта / и 
ка ква хр па по чи ва на мом Сто лу, не мо гу да за ми слим да би то иче му мо гло да 
по слу жи, па опет дрх тим од по ми сли да уни штим на тај на чин оно што би мо гло 
би ти би ло ка ко ко ри сно по пи та њу зна ња. То зву чи као пре те ра на, али сме шна 
до бро ћуд ност. По не де љак, 11. фе бру ар 1805. 

2496 Ше ћер ко ји се рас тва ра у Ча ју, или онај ста ри Жен ски си стем ко ји се са сто ји у 
то ме да се ко ма дић ста ви у уста, сти сне уз Неп це а он да га Чај на то пи / – жи ва 
илу стра ци ја за не што / ум још не же ли да ми ка же за шта. 3 са та 21. март 1805.

2543 По ни зно за хва љу јем Бо гу што је већ не ко вре ме био па жљи ви ји у упра вља њу 
мо јим Ми сли ма – & мо ја па жња је у ве ли кој ме ри на гра ђе на Успе хом. Не ко ли ко 
днев них сно ва се би при ре ђу јем у сва ком тре нут ку, а с об зи ром да су ма ло број-
ни и опре зно са ста вље ни, ве о ма рет ко се би до зво ља вам Опу шта ње с би ло ко јим 
од њих. По треб но је да на пор но и ду го ра дим да бих сте као ту част. Ра зум је 
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то ли ко бли зак Ствар но сти да оно што бих мо гао учи ни ти са ли ку ју ћом Не ви но-
шћу не мо гу увек да За ми слим у са вр ше ној не ви но сти / јер Ра зум и Ствар ност 
мо гу да за ста ну и да се уми ре, при че му но ви На ле ти спо ља на и ла зе на уну тра шње 
По ри ве и су спен ду ју Ми сао. Али Са ња ре ње и Сан на ста вља ју да те ку; и (уме сто 
Фор ми и Зву ко ва спо ља, ко ји Осве ћу ју и до но се Уте ху) они са со бом но се ко ме-
ша ње кр ви и жи ва ца, и сли ке ко је у ум ути ску ју осе ћа ња на ста ла из по ло жа ја и 
ста ња те ла и ње го вих ра зних удо ва. Не ви но сам учи нио оно што сам по том у од-
су ству та ко ђе не ви но са њао да њу, бди ју ћи; али док Ствар ност у Сну ни је би ла пра-
ће на ни ка квим сум њи вим фан та зи ја ма, днев ни Сан је сте, ите ка ко. Хва ла Бо гу! 
упр кос све му Сан ни кад још ни је оскр на вио сли ке, или ми се бар та ко чи ни 
+ При су ства оних ко је во лим и це ним. 
++ У на шим сно ви ма че сто по сто ји не ја сан осе ћај о При су ству не ке Осо бе ко ја 
се ли ком не по ја вљу је.

2546 Су бо та уве че, 14. април 1805. – Док гле дам При ро ду раз ми шља ју ћи, као овај 
ме сец ко ји не ја сно си ја кроз ста кло по су то ињем, чи ни ми се да тра жим, да на 
не ки на чин зах те вам не ка кав је зик од сим бо ла за не што што у ме ни већ по сто-
ји, и то од у век, а не да по сма трам ишта но во. Чак и кад је та ко, увек имам не ја сан 
ути сак да је та но ва по ја ва нео д ре ђе но ра ђа ње не ке Исти не ко ју је про бу ди ла 
или са кри ла мо ја ду бо ка При ро да / Увек је за ни мљи ва као Реч, као Сим бол! Она 
је λόγος, Тво рац! (и Чи ни лац Раз во ја!)

Ко је је при клад но, до лич но осе ћа ње, ко је мо ра да усле ди ка да, по што смо ду го 
раз ми шља ли и до ку чи ли не ку Исти ну, от кри је мо да се дру ги Пи сац, не зна нац, 
исто та ко по нео с њом и при бли жио се тој Исти ни ко ју смо (прет ход но) за ми сли ли? 
– Ра дост! – Не ка Исти на по ја ча ње гов Глас! Док сам спре мао пе ро да за пи шем ову 
опа ску, из гу био сам низ Ми сли ко ји ме је до ње до вео. Хтео сам да по ста вим не ко 
дру го пи та ње ко је сам са да за бо ра вио: јер гор ње пи та ње је са мо се би од го вор – 
али си гу ран сам да му но ви од го вор, у мом Ср цу, ни је ни по тре бан. 14. април 1805. 

2552 Има тре ну та ка ка да ми Ми сли на до ла зе као Му зи ка / О кад би са мо би ли уче-
ста ли ји! – али ка ко би кад сам ово ли ко без на де жан. (и ме се ци ма не пре кид но 
по све ћен зва нич ним за да ци ма, па ра фи ра њу, ис пи ти ва њу, по зи ва њу да се пру жи 
за кле тва, про ве ри ра чу на, &тд. &тд.) 

2647 Ова те ма ни је не до стој на раз ми шља ња: кад чу јем зву ко ве и жа гор о Пра зни ци-
ма, на Сај мо ви ма, Ус кр шњим по не дељ ци ма и утор ци ма, Бо жић ним да ни ма, чак 
и кад сам био Де те у Крајст Хо спи та лу, за што од мах по ста нем уту чен и ме лан-
хо ли чан. Је ли то због мо јих На ви ка, због не ста ши це нов ца, или због то га што 
сам у пр вих два де сет две-два де сет три го ди не свог Жи во та у тим при ли ка ма 
увек био сам? – Због то га што ме је јад ни Франк31 мр зео кад сам био Де те, у нај-

31 Кол ри џов ста ри ји брат. 
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мла ђем пе ри о ду, пре пу штен сам се би – или због по себ но жа ло сне при ро де мог 
ло шег здра вља, а ту тре ба убро ја ти и дру ге раз ло ге, раз не слу ча је ве у мом Жи-
во ту, ја мо гу да бу дем сре ћан са мо ка да сам бу дан, кад ужи вам, кад сим па ти шем 
јед но или не ко ли ко из у зет но во ље них Би ћа, и он да, кад Ужи ва ња скре ну па жњу 
са Сно ва ко ји су јад не за ме не и бед не На зо ви-На док на де те Сим па ти је и тог 
Дру штва, по но во осе ћам сво ју Пра зни ну? (Си гур но бих, кад бих био бо гат и се-
би чан, и кад бих за тра жио од Асре да до ђе ов де, мо гао) (уки да ју ћи сна гу ста рих 
Асо ци ја ци ја) би ти та ко ве сео гле да ју ћи љу де ка ко се за ба вља ју, ко ли ко бих био 
бла го сло вен због то га што па дам ни чи це пред Из у зет ном Ле по том По ља, Је зе ра, 
По то ка, ста рог Др ве ћа, пла ни на & Не бе са – у истом Дру штву? 

2658 Скром ност, Шар мант на Скром ност јед ног Ита ли јан ског (& Ла тин ског) реч ни ка: 
„Con ne li no, di min : di qu еlla par te ver gog no sa del le don ne, il di cui no me non puo 
scri ver si.“32 И за и ста, Con no ни је увр шћен. 

3025 Очи ко је оста ју мир но и не пре кид но ве за не за не ки пред мет, не као да га гле-
да ју или ви де не што у ње му, или као да по ку ша ва ју на не ки на чин да про из ве ду 
Ви зи ју ње го вим по во дом, већ као да чи та ва па жња слу ша шта ср це осе ћа и го-
во ри по во дом гле да ног / Као ка да А. го во ри Б.-у о Ц.-у. – и ка да Б. ду бо ко за ин-
те ре со ван слу ша А.-а, ус пут па сив ним по гле дом не пре кид но од ме ра ва ју ћи Ц.-а 
као Те му раз го во ра – 

Из вор ник: Sa muel Taylor Co le rid ge, No te bo oks, I–V, ур. Kat hleen Co burn, NY Pant heon Bo oks 
(т. I, II) / Prin ce ton Uni ver sity Press (т. II I–V), 1957–2000.

(Иза брао и с ен гле ског пре вео Бо јан Са вић Осто јић)

32 „Пи чић, де ми ну тив оног стид ног жен ског де ла чи је се име не мо же на пи са ти.“ (итал.)


