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хо да ле су као на ре ви ји”, „ве се ли и срећ ни”). У по ред бе ној из ја ви да је 
„бе о град ско не бо тих да на по при ма ло сјај жен ских очи ју пре не го што 
би на пра сно бри зну ле у плач” за па жа се, ме ђу тим, знат но ви спре ни је, 
су ге стив ни је и од ме ре ни је је зич костил ско ре ше ње.

За сни ва ју ћи ро ман на ре а ли стич ком про се деу им прег ни ра ном они
рич ким еле мен ти ма, де скрип тив ним пу то пи сним па са жи ма о ју жној 
Ита ли ји, Да бли ну и Ам стер да му, као и ево ци ра њем Па ви ће вих де ла, ми
сли Цр њан ског да чо век иде у су срет смр ти и ат мос фе ре Џој со вих Да бли
на ца, Ли гу о ри је, уко ли ко се за не ма ре по ме ну те мањ ка во сти, ство рио 
со ли дан ро манпр ве нац прот кан успе лим ху мор ним сег мен ти ма (по пут 
оних ко ји ка зу ју о уче њу срп ског је зи ка) и, што је зна чај ни је, из ра зи то 
оштро ум ним и дра го це ним уви ди ма про и за шлим из јед ног има го ло шког 
по гле да на два европ ска гра да, исто вре ме но и бли ска и раз ли чи та.

Ви о ле та МИ ТРО ВИЋ

ВАС КО ПО ПА У ГО СТИ МА

Зо ри ца Ђер го вић Јок си мо вић, Пе ва ња Ву ка и Вра не, Ге о по е ти ка, Бе о град 
2016

Ис тра жи ва ње гра ђе од ре ђе не кул ту ре ван ње не ма тич не зе мље тра
га њем за до ступ ним тек сто ви ма у елек трон ским ба за ма пред ста вља по
се бан иза зов кад циљ сту ди је ни је (са мо) хер ме не у тич ко чи та ње књи жев
ног де ла већ и на сто ја ње да се ра све тли ди рек тан ути цај јед ног ау то ра 
на дру гог. Прем да је ка те го ри ја књи жев ног ути ца ја у ком па ра ти сти ци 
да нас пре те жно за ме ње на раз ли чи тим об ли ци ма ин тер тек сту ал но сти, 
у ис тра жи ва њу Зо ри це Ђер го вић Јок си мо вић у цен тру па жње су упра во 
књи жев но и сто риј ски до ку мен ти ко ји би ра све тли ли ве зе из ме ђу ен гле
ског пе сни ка Те да Хју за и на шег Вас ка По пе у сми слу ди рект не апро при
ја ци је еле ме на та По пи не по е ти ке у раз ли чи тим фа за ма Хју зо вог ства
ра ла штва. Ова те за по себ но је сме ла с об зи ром на Хју зо ву ре пу та ци ју 
пе сни ка ори ги нал не сли ков но сти, а у на уч ном сми слу пред ста вља је дин
стве но ис тра жи ва ње ре цеп ци је По пи ног спе ци фич ног пе снич ког из ра за 
ван гра ни ца Бал ка на. 

Сту ди ја је по де ље на на низ по гла вља, са на сло ви ма ко је чи ни фор
мал ни и не фор мал ни део, по пут „Ути цај По пе на Хју за или О то ме ка ко 
не ко ме ући на уво” или „Шта је из гу бље но у пре во ду или Чи ји си ти, 
Вас ко По па?”, те је то пр ви знак при јем чи во сти де ла и за не на уч не кру го ве 
чи та ла ца, о че му до дат но све до чи и то што је об ја вље на у Ге о по е ти ци, а 
не у окви ру на уч них ин сти ту ци ја. Ау тор кин стил не зах те ва ши ро ко тео
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риј ско пред зна ње с об зи ром на де таљ на об ја шње ња свих ме то до ло шких 
при сту па уз по моћ ко јих је осве тљен зна чај по е тич ких срод но сти у, 
ка ко ау тор ка тра гом Ги ја Де бо ра ис ти че, „дру штву спек та кла” ко је пое
зи ју не пре ста но мар ги на ли зу је у кул ту ри у ко јој је ко мо ди фи ка ци ја 
им пе ра тив оп стан ка. У том сми слу је ја сна ау тор ки на на ме ра „да на шој 
јав но сти пре не се са зна ња до ко јих је до шла”, под ра зу ме ва ју ћи да јав ност 
чи не сви они ко ји при па да ју кул ту ри у ко јој је на не та „сво је вр сна не прав
да пре ма Вас ку По пи” за не ма ри ва њем ути ца ја ко ји је имао на ен гле ску 
по е зи ју 20. ве ка. До ме ти По пи них по ет ских на че ла су, ка ко ова сту ди ја 
по ка зу је, да ле ко ве ћи но што је то при ме ће но у на шој на у ци, те се чи ње
ни ца да је ре зул та те ис тра жи ва ња Зо ри ца Ђер ко вић Јок си мо вић два пу та 
из не ла упра во на Су сре ти ма кул ту ра, ко ји про мо ви шу ком па ра тив ни и 
ин тер кул ту рал ни при ступ, зна чај на уто ли ко што по ка зу је ак ту ел не тен
ден ци је у срп ској књи жев ној на у ци. С об зи ром на то да је ау тор ка ан гли
стки ња, Пе ва ња Ву ка и Вра не по себ но су дра го це на и као упо ред на ана
ли за пре во да и ре цеп ци је обо ји це пе сни ка у за ви сно сти од кул тур них али 
и по ли тич ких окол но сти у Ве ли кој Бри та ни ји и Ср би ји.

У по гла вљу „Тед Хјуз или Ка кви смо до ма ћи ни” ау тор ка ис ти че 
ка ко је Хјуз код нас до ста пре во ђен, али не по сто ји ни јед на од бра ње на 
ма ги стар ска или док тор ска те за у ве зи са ње го вом по е зи јом. Ипак, по
треб но је би ло од го во ри ти кад и где је пре во ђен Хјуз, чи ја по е зи ја је код 
нас да ле ко ма ње при сут на од де ла ње го ве су пру ге, Сил ви је Плат, ко ја је, 
ка ко Љи ља на Ђур ђић ис ти че у пред го во ру збир ке иза бра них пе са ма Ра ни 
од ла зак, из ра сла у „су пер ста ра” по пу лар не кул ту ре. Зо ри ца Ђер го вић 
Јок си мо вић у ма ни ру сва ког по све ће ног књи жев ног исто ри ча ра пра ви де
та љан по пис свих из во ра у ко ји ма је мо гу ће на ћи Хју зо ве сти хо ве, те пи ше: 
„Нај зад, 1966. го ди не Вла ди мир Жу ње вић је у кру ше вач кој Баг да ли об ја
вио ан то ло ги ју Хју зо вих пе са ма, под на зи вом Му зи ка за гај де. Реч је, за
пра во, о пре во ду две Хју зо ве збир ке пе са ма, Со ко на ки ши и Лу пер кал, 
уз до да так још шест но вих пе са ма, об ја вље них у бри тан ској пе ри о ди ци.” 
Из о ста је по да так о ти ра жу и до ступ но сти збир ке, а јед но став ном пре тра
гом у би бли о теч ким ба за ма Ср би је ја сно је да све га осам град ских би блио
те ка по се ду је при мер ке ове књи ге, а, сем Би бли о те ке Ма ти це срп ске, 
је ди но је кра гу је вач ка у уни вер зи тет ском гра ду. Кад је реч о ти ра жу, он 
ни је на зна чен, али је, с об зи ром на до ступ ност, оправ да но прет по ста ви ти 
да је он сра змер но ма ли. Та ко ђе, ово је је ди на са мо стал на пу бли ка ци ја, 
а ва жно је на гла си ти да је у пи та њу ра на Хју зо ва по е зи ја, на кон ко је сле
ди још 16 збир ки. За ову сту ди ју нај ва жни ја, збир ка Вра на: Из жи во та 
и пе са ма Вра не, пре ве де на је ис кљу чи во у пе ри о ди ци и ни кад у це ло сти, 
иа ко по сто је раз ли чи ти пре во ди по је ди них пе са ма. Као и у слу ча ју Сил
ви је Плат, чи је са бра не пе сме још увек ни су пре ве де не, а из бор у Ра ном 
од ла ску ни је, ба рем не екс пли цит но, мо ти ви сан ни чим сем не кри тич ки 



ре про ду ко ва ним ста вом о ве ћем зна ча ју Ари је ла у од но су на оста так пое
зи је, ни Тед Хјуз ни је до био пре вод кри тич ки про ми шље ног и ар гу мен
то ва ног из бо ра из бо га тог пе снич ког опу са. Сто га, чи ни се да по сто ји не
сра зме ра из ме ђу оправ да не ау тор ки не кри ти ке на ше кул тур не за јед ни це, 
ко ја је про пу сти ла да уо чи зна чај По пи не сим бо лич ке кон цеп ци је Ву ка 
за Хју зо ву Вра ну и ствар не мо гућ но сти да то при ме ти ис тра жи вач чи јем 
је чи та лач ком хо ри зон ту Хјуз још увек не до вољ но по знат. Ова при мед ба 
сва ка ко ни је упу ће на ау тор ки ном у ви ше на вра та ис так ну том раз о ча
ра њу у до ме те на ше књи жев не на у ке, већ симп то ма тич ној не ви дљи во сти 
ка ко књи жев не пе ри о ди ке, та ко и по е зи је ко ја се, ка ко и ау тор ка ис ти че, 
„об ја вљу је у све ма њим ти ра жи ма”, а још ма ње пре во ди, те смо у си туа
ци ји да не ма мо ни ка кав об је ди ње ни пре вод Хју зо ве по е зи је ко ји би мо
ти ви сао да ља ис тра жи ва ња.

По себ но је зна чај но по гла вље „Шта је из гу бље но у пре во ду или 
Чи ји си ти, Вас ко По па?”, ко је ар гу мен то ва но по ка зу је да се ен гле ски пе
сник осла њао на пре во де По пи не по е зи је ко ји ни су увек пре ци зни, с об зи
ром на не по ду дар ност из ме ђу срп ског и ен гле ског по пи та њу ре че нич них 
струк ту ра (ин вер зи је, пре све га), али и због ар ха ич не лек си ке за ко ју пре
во ди тељ ка Ен Пе нинг тон, а по том и Чарлс Си мић, ни су на шли од го ва ра
ју ће екви ва лен те. По пи но осла ња ње на усме но ства ра ла штво у Хју зо вој 
по е зи ји пре у зе то је у об ли ку струк тур не фор му ла тив но сти ка рак те ри
стич не за бај ке, за го нет ке и дру ге жан ро ве. Зо ри ца Ђер го вић Јок си мо вић 
де таљ но ана ли зи ра по ду дар но сти из ме ђу фор мал них осо би на сти ха, али 
про на ла зи и те мат скомо тив ске срод но сти ко је се пре све га огле да ју у 
Хју зо вом ци клу су о Вра ни чи ја сим бо ли ка се же ду бо ко у ми то ло ги ју и 
кул тур ну тра ди ци ју. Хјуз је на кон от кри ћа Вас ка По пе, Ми ро сла ва Хо
лу ба, Збиг ње ва Хер бер та и Ја но ша Пи лин ског у свој по ет ски из раз унео 
но ве осо би не „не би ли га при бли жио упра во не па тво ре ном уни вер зал
ном искон ском је зи ку ми та”, но по себ но је, пре ма на шем ми шље њу, ин
те ре сант но то што и Хер берт има свој по ет ски ал тер его у ви ду јед не 
лич но сти ко ја се по на вља, го спо ди на Ко ги та. Прем да за пољ ског пе сни
ка ми то ло шке, ар ха ич не струк ту ре ни су то ли ко ва жне ко ли ко за По пу, 
на сло ви пе са ма упу ћу ју на слич но сти са Хју зом (нпр. „Вра на ис ку ша ва 
ме ди је”, „Вра ни на пе сма о њој са мој”, „Вра ни на пр ва лек ци ја” спрам 
„Го спо дин Ко ги то по сма тра у огле да лу сво је ли це”, „Го спо дин Ко ги то 
чи та но ви не” итд.), те би се по тен ци јал но мо гле ана ли зи ра ти срод но сти 
на мно го ши рем пла ну, до дат но про ду бљу ју ћи ве зе из ме ђу сред њо е вроп
ских пе сни ка и Хју за. 

По след ња два по гла вља, „Вук и Вра на или Апо ка лип са пред вра ти
ма” и „Вук и Вра на или Дру штво (спек та кла) у ма лој ку ти ји”, раз ма тра
ју По пи ну и Хју зо ву по е ти ку с аспек та дру штве них те о ри ја, од ко јих су 
Де бо ро ва о дру штву спек та кла и Бо дри ја ро ва о си му ла кру му нај зна чај
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ни је. Ау тор ка пре по зна је зна чај обо ји це пе сни ка као „пр во бо ра ца кри
ти ке дру штва спек та кла” и ана ли зи ра ста тус њи хо ве по е зи је у кул ту ри 
ко ја је у ка пи та ли зму по ста ла мо жда нај до ми нант ни ји об лик ро бе. Са 
на гла ском на По пи ном ци клу су „Ма ла ку ти ја”, Зо ри ца Ђер го вић Јок си
мо вић по сма тра ми то ло шку пе снич ку по тку не ви ше као ци клич но вре ме 
пре ма Ели ја деу, већ као „за мр зну то вре ме спек та кла” у ко јем вла да те ро
ри зам ствар но сти и фе ти ши за ци ја „ма ле ку ти је”, би ла она те ле ви зор као 
сим бол ме диј ски опо сре до ва не ствар но сти или, тра гом Бо дри ја ра, не по
сто је ћи (пра зни) ре фе рен ци јал у кул ту ри ко ја им пло ди ра. У том кљу чу 
по сма тра не, слич но сти из ме ђу два ју пе сни ка ис по ста вља ју се као за јед
нич ка осе тљи вост на пра жње ње све та од ствар но сти, те се Хју зо во угле
да ње на ста ри јег пе сни ка ви ди и у при сту пу кул тур ном на сле ђу чи је је 
мо гућ но сти зло у по тре бе у на ци о на ли стич ке свр хе По па пре по знао, а ен
гле ски пе сник пре о бра зио у са вре ме ни мит о „апо ка лип си пред вра ти ма”. 
Сто га ау тор ка на ла зи рав но те жу из ме ђу екс трем них тврд њи о Хју зо вој 
не у ме ре ној апро при ја ци ји По пи них је зич ки и те мат ски ори ги нал них 
пе снич ких ре ше ња и у сла ви сти ци не пре по зна тог ди ја ло га из ме ђу Вра
не и Ву ка, ана ли зи ра ју ћи њи хо ву по е зи ју са аспе ка та ак ту ел но сти и слич
ног тра га ња за пе снич ком пра сли ком ко ја ће очу ва ти ми то по ет ски по
тен ци јал и у вре ме ну хи пер ре ал но сти.

С об зи ром на пи о нир ску при ро ду ис тра жи ва ња, ау тор ка Пе ва ња 
Ву ка и Вра не има ла је низ пре пре ка тех нич ке при ро де (до ступ ност гра ђе 
и за о став шти не, об у хват ност би бли о гра фи ја) ко је, ује ди ње не са ме то до
ло шким по те шко ћа ма, чи не ову сту ди ју зна чај ном не са мо због за кљу ча ка 
ко ји осве тља ва ју кључ не ве зе ме ђу пе сни ци ма већ и због плод не са рад
ње из ме ђу књи жев но и сто риј ског и хер ме не у тич ког при сту па по е зи ји. 
Упра во за то ова сту ди ја је под сти ца јан при мер за све ис тра жи ва че ко је 
огра ни че на или из гу бље на гра ђа спре ча ва да исто риј ски пре ци зно утвр де 
по чет ну те зу о по е тич ким срод но сти ма из ме ђу ау то ра или де ла јер по
ка зу је ка ко па жљи во и ис црп но чи та ње по е зи је не рет ко от кри ва мно го 
ви ше не го не по сред но све до чан ство о ве за ма ме ђу пе сни ци ма. Ра до зна
лост књи жев ног исто ри ча ра и ана ли тич ки при ступ по е зи ји Те да Хју за 
ко ји још увек у на шој књи жев ној сре ди ни не до би ја до вољ но па жње, ни 
чи та лач ке ни на уч не, чи не Пе ва ња Ву ка и Вра не зна чај ним по ла зи штем 
за да ља ис тра жи ва ња ре цеп ци је срп ске по е зи је 20. ве ка у стра ним књи
жев ним сре ди на ма и отва ра ју пут ка ва жним уви ди ма у ста тус срп ске 
књи жев но сти ван ње них гра ни ца. 

Да ја на МИ ЛО ВА НОВ




