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ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ, 
ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЗОФСКО-ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ, 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

КРОЗ ЕМЕРСОНОВУ ХЕРМЕНЕУТИКУ
– ПЕЈЗАЖИ ДУХА ИЛИ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНО 

У ПОЕЗИЈИ СИЛВИЈЕ ПЛАТ2

АПСТРАКТ. Амерички трансцендентални песник, теолог и филозоф Ралф Валдо
Емерсон је рекао: „Природа увек носи боје духа” (Емерсон, 1883, стр. 17).
Америчко-енглеска исповедна песникиња Силвија Плат била je изло-
жена емерсоновским ставовима према природном свету, истакнутим у
најцитиранијем есеју овог филозофа, Природа. Ови ставови прожимају
и обликују њену визију – као што прожимају велики део америчке пое-
зије и културе – током њеног целокупног списатељског живота. Емерсо-
ново инсистирање на интегрисању спољног света – који он назива „НЕ
ЈА” (Емерсон, 1883, стр. 10) – унутар песникове душе, јесте амбиција
коју дели и поезија Платове. Овај рад истиче херменеутику снажне по-
везаности сликовитости позније поезије Платове са оваквом духовном
потрагом, али и показује да незаобилазна усмереност песникиње на
своје ја и његова искуства такође воде порекло од чврсто укорењеног
утицаја емерсоновског идеализма.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Природа, пејзажи духа, трансцендентално, песничко ја, интегрисаност,
утицај, духовна потрага.
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ПРИРОДА У БОЈАМА ДУХА

Емерсонова FврMња Mа VрироMа носи Xоје Mуха, која изражава ње-
Cову веру у Mинамичку размену између расVоложења VосмаFра-
ча и ћуMи VрироMе – налази Mословно оFелоFворење у Vлавој све-
FлосFи Vесме Месец и �иса ПлаFове, у насFојању Vесникиње Mа оM-
реMи Xоју неXа у Vесми Тамничар – „НеXо сиCурно није Fакве Xоје”
(ПлаF, 1981, сFр. 226), као и у неVресFаној FенMенцији Vесникиње
Mа корисFи Xоје као израз расVоложења у Vесмама зXирке Аријел.
СмаFрамо Mа је њеCово инсисFирање на инFеCрисању сVољноC
свеFа – који Емерсон назива „НЕ ЈА” (Емерсон, 1883, сFр. 10) – уну-
Fар Vесникове Mуше, амXиција коју Mели и Vоезија ПлаFове. 

УVорно инсисFирање ПлаFове на своме ја, Vоказало се као
Cлавни узрок неCоMовања скеVFичних чиFалаца, чак и оних који
се Mиве њеном Mелу, као шFо је Fо Шејмус Хини, који каже: „Не
указујем на Fо Mа ја није VриклаMна арена за Vоезију. Али верујем
Mа највећа Mела насFају каMа VосFоји оMређена Mоза самозаXора-
ва…” (Хини, 1988, сFр. 168). ЧесFо је Fешко оMXраниFи суXјекFив-
носF ПлаFове оM оваквих криFика. ЗаFо је разумевање начина на
које она асимилује, изражава, VреVравља и VреоXражава емерсо-
новски VоCлеM на свеF на који смо указали, оно шFо нам може Vо-
моћи Mа разумемо разлоCе за „мањак” самозаXорава Vесникиње,
или чак оноCа шFо неки називају е/о�измом. МноCи криFичари се
иVак слажу Mа је Mилема свих манифесFација ПлаFове Fо шFо су
уVраво емерсоновске у јеMном XруFалном, не-емерсоновском
универзуму (РозенXлаF, 1979, сFр. 26). (У овом свеFлу, VреMсFа-
вљање Хирошиме и ХолокаусFа коM ПлаFове може XиFи Vосма-
Fрано као емерсоновска филозофија у свом ексFремном виMу, за
који никаMа није Xила Vланирана.) 

СVоља CлеMано, чини се Mа је Емерсон имао мало уFицаја на
зXирку Колос ПлаFове, с оXзиром на Fо колико нам њеCова фило-
зофија VрироMе изCлеMа Vрименљиво на зXирку Аријел. Џоун Ро-
зенXлаF Mоказује Mа се у Vозном раMу ПлаFове „крајолици и мор-
ски Vејзажи Fако VоFVуно Vрожимају са оVажајним ја Vесники-
ње, Mа су VреFворени у ’VроMужеFке’ Fела, Vри чему је сваки сVо-
љашњи оVис Vовезан са оMносом Vесникиње и њеноC физичкоC
VосFојања” (РозенXлаF, 1979, сFр. 89). Ово инFеCрисање околноC
„не-ја” у саму сеXе, Vри чему Vејзажи ПлаFове VосFају Vејзажи
ума, свакако је мање засFуVљено у њеној раној Vоезији. МеђуFим,
уFицај Емерсона је евиMенFан на MруCе начине. Тако јеMна оM
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„снажних” раних Vесама ПлаFове, Црни /авран @о кишном времену,
VракFично може XиFи узеFа као манифесF ТрансценMенFализма,
оFкривајући нам „CрчевиFе / Fрикове сјаја” (ПлаF, 1981, сFр. 57)
које VрироMа Vовремено и неочекивано MоVушFа VојеMинцу, за-
оXилазећи њеCову VоFреXу за формалном релиCијом зараM Mо-
сFизања MуховноC искусFва. Песма оVисује како VрироMа (у овом
случају, црни Cавран), може засјаFи Fако: 

Да ми омами чула, @о�и/не
Очне ка@ке, и о�о.ри
Кра�ак @ре�ах о� с�раха 
З.о/ @уне неу�ралнос�и.3

(ПлаF, 1981, сFр. 57) 

Иако наVисана у FрансценMенFалном маниру, Vрема коме
VрироMа VреMсFавља оFелоFворење Mуховне исFине, ауFорка у
Црном /аврану Vре MискуFује неCо шFо изјеMначава ове Mве каFеCо-
рије. Па иVак

С мало среће,
Пу�ујући �вр�о/лаво кроз ово �о.а умора,
Скр@ићу некакав
Са�ржај. Чу�а се �о/ађају.

(ПлаF, 1981, сFр. 57)

Песма нам звучи сувише аналиFички за јеMан Fако визионарски
FренуFак. Емерсоновска Vо уXеђењу, она је резулFаF јеMноC још
неизCрађеноC VоеFскоC сFила. 

ПлаFова и касније осFаје MослеMна сVровођењу емерсоновске
филозофије у Mело ма колико се Fо Vоказивало Fешким, Vа нека-
Mа чак и оVасним. Ли�ице Хар�касла, Vесма из Колоса која MаFира
из 1957. CоMине, Vриказује Vејзаж који се „оцрFава савршен”, „не-
измењен очима (VосмаFрача, Vрим. А. М.)” (ПлаF, 1981, сFр. 63) –
CMе је Mинамички оMнос између VојеMинца и VрироMе неMосFи-
жан. ОMXијајући Mа XуMе асимилован, Vејзаж VреFи Mа унишFи це-
локуVно Xиће VосмаFрача. ВеFар „оCраничава њено Xиће / на
VрсFохваF сFрасFи”, оMјекујући у њеном уху VоVуF Cраје; реMукује
њену Cлаву на „круну оM изMуXљене Fикве”, и враћа „Xезначајни
Mар њеноC Xића и луVање / њеноC срца” ничему сем „XрMима оM
VоCрXљеноC Cвожђа” и ивицама Vашњака CMе „Fамна сFена нале-

3 СFихове циFиране у раMу Vревела А. М. 
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же на Fамну сFену” (ПлаF, 1981, сFр. 63). ЉуMска свесF мора узмак-
нуFи оM оваквоC крајолика Mа Xи Vреживела: злонамерносF Vејза-
жа је VоFенцијално смрFоносна, Fако моћна Mа VосFаје 

Довољна �а у/аси живос�
Њене4 мале �о@ло�е, али @ре не/о ш�о ју је �ежина
Камених .р�а мо/ла о.ори�и
Доле �о само/ кварцно/ шљунка у �ој каменој све�лос�и
Она се окренула.

(ПлаF, 1981, сFр. 63) 

СимVFомаFично, ово искусFво оVасносFи и ексFремноC оFуђења
се не јавља у Mомаћем окружења, већ у околини неVознаFој Пла-
Fовој. Ли�ице Хар�касла оVисују MуXоки кланац ЗаVаMноC Јоркши-
ра који се VроFеже кроз VусFаре; Fо је Mомаће Fло њеноC суVруCа,
енCлескоC Vесника ТеMа Хјуза, више неCо њено. ПлаFова VреMсFа-
вља окружење као неоVисиво ошFро, VосеXно се осврнувши на
кремен, лиFице, Cвожђе, челик, камен, CраниF и шљунак. Њено
Xиће не може VреживеFи у Fаквом окружењу. Песма VреMсFавља
неусVех емерсоновске VерцеVције, оMносно VосмаFрача који је
оMXијен оM сFране неVознаFе и насилне VрироMе. 

Тек неколико Vесама из Колоса усVешно оFелоFворују Емерсо-
нове VринциVе. У Песми за рођен�ан, ауFорка сFвара мноCо флуиM-
нију размену између Cоворника и њеCовоC окружења, оличава-
јући овоCа VуFа Vре VринциVе ТеоMора РеFкеа неCо Емерсонове.5

Као шFо је у Ли�ицама Хар�касла MрамаFизовала своју Vоезију
Vејзажа, CMе је њено Xиће, неоMомаћено усреM суровоC маFерија-
ла, морало Mа се Vовуче Mа Xи се зашFиFило, у Vесми Акварел /ран-
чес�ерских лива�а она Vриказује свој умеFнички VорFреF арка-
Mијанске VрироMе као неаMекваFан. ГранчесFерске ливаMе VреM-
сFављају VоFVуно „XезXеMан” Vејзаж (за разлику оM оноC у Ли�и-

4 Песникињине, Mок VосмаFра Vејзаж, који нам у овој Vесми Mелује засFра-
шујуће (Vрим. А. М.). 

5 За РеFкеа, свеF „љуVких умањеносFи” (lovely diminutives) – VаVраFи, Fрава,
маховина, Vужева, виMри – сFвара „зелени ЕMен”. Марџори Перлоф смаFра
Mа у оваквим манифесFацијама XиљноC и живоFињскоC живоFа он Vронала-
зи конFинуиFеF живоFа и смрFи и разумевање орCанске VрироMе универзу-
ма, указујући на кључну разлику између ПлаFове и РеFкеа (Перлоф, 1979,
сFр. 169). Ово је међуFим визија коју ПлаFова није Mелила. У њеном оMносу
Vрема VрироMи нема месFа муMрој VасивносFи; раMије, она мора Mа је освоји,
Mа се сFоVи са својим коњем Аријелом, леFећи као сFрела „У црвено / Око,
коFао јуFра” (ПлаF, 1981, сFр. 240).
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цама Хар�касла), насFањен XрXљивим женама, Vролећним јаCањ-
цима, воMеним Vацовима… Па иVак, иза ове иMиличне сцене вре-
Xа мноCо оVаснија реалносF, CMе ће оMјеMном „Сова исFуVиFи из
своC скровишFа, а Vацов завришFаFи” (ПлаF, 1981, сFр. 112). Песма
инMицира наVор ПлаFове Mа Vронађе умеFнички израз који је у
сFању Mа изрази не само оно шFо Црни /авран зове „чуMом” Vри-
роMноC свеFа, већ Fакође и њеCов ужас. Акварел /ранчес�ерских ли-
ва�а VреMсFавља мосF између ова �ва �оживљаја @риро�е, жрFвују-
ћи иVак све сFихове, сем VослеMњеC, нереалном аркаMијанском
Vејзажу Vре неCо VреMаFорској VрироMи. 

У својим Vриказима Vејзажа из Vознијих Vесама, ПлаFова је
ван Mомашаја РеFкеа, који свакако не оXликује њену визију Арије-
ла. БруFалносF VрисуFна у Vејзажима Vозније Vоезије ПлаFове,
чак и у Акварелу /ранчес�ерских лива�а, исVосFавља се Fакође и из-
ван MомеFа емерсоновске филозофије: Емерсоново Vорицање Vо-
сFојања зла и њеCова вера Mа је VрироMни свеF оFелоFворење сVи-
риFуалне исFине, конFраMикFорни су VреMсFавама у Аријелу. Ли-
�ице Хар�касла оFкривају злонамерносF VрироMноC свеFа којој
Vеснички суXјекF у Vознијим Vесмама ПлаFове Vокушава Mа се
VрилаCоMи. Иако су крајолици Vозније Vоезије ПлаFове мноCо
злонамернији оM емерсоновских, жеља Mа се „не-ја” увуче у сеXе
осFаје. МеђуFим, фузија са VрироMним свеFом у Аријелу је засFра-
шујућа. КаракFерише је VреFња и насиље Vа, кроз чесFе осврFе на
фиCуре /овора (mouthing) и конзумирања (eating) а у Mуху Vреживља-
вања она Vоручује: VојеMи или ћеш XиFи VојеMен. Ово је у сваком
случају мање иMеализована визија VрироMноC свеFа, визија сVо-
соXна Mа Vревазиђе XруFалносF Ли�ица Хар�касла, као и VреMа-
Fорску VрироMу наCовешFену у Xојама Гранчес�ерских лива�а.
Иако криFика реFко Vриказује ПлаFову као Vесника о VрироMи,
њено исFраживање везе између VојеMинца и VрироMноC свеFа је
фунMаменFално за развој зрелоC Cласа ове Vесникиње. 

БРУТАЛНОСТ ПРИРОДЕ 

ГоMине 1960. Силвија ПлаF је наVисала Два кам@ера у о.лачној
земљи и Пус�ињу Мохаве, Vесме у којима евоцира своје VуFовање
Северном Америком VреFхоMне CоMине; изложена врсFи Vејзажа
с којим се раније није среFала, она FаMа Vрви VуF исFражује соV-
сFвени конFиненF. ПоменуFе Vесме смешFају њену Vоезију у
окружење мање засFрашујуће оM оноC у Ли�ицама Хар�касла, не
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изражавајући, иVак, VовезаносF човека са VрироMом које Емер-
сон VроVаCира. Два кам@ера, у сFвари, оMXијају емерсоновску Vер-
цеVцију:

Тре.ало је �ри �ана вожње @рема северу �а @ронађе�е о.лак
Уч�иво не.о на� Бос�оном није их мо/ло има�и.
Ов�е на @осле�њој /раници велико/, .езо.зирно/ �уха
Хоризон�и су исувише �алеки �а .и .или @рија�ељски као ујаци;
Боје се @риказују у некој врс�и о�маз�е.
Сваки се �ан завршава о/ромном @ровалом ружичас�о/ …
Прија�но је, за @ромену, значи�и �ако мало.
Ове с�ене не ну�е моћ .иљу ни љу�има:
Оне @ре�с�ављају �инас�ију савршене хла�ноће.

(ПлаF, 1981, сFр. 145)

БосFон је VрироMно окружење ПлаFове као шFо је и Емерсоново.
Она осFавља учFиво неXо за соXом и иMе у сусреF VрироMи само Mа
Xи неCирала емерсоновску инFимносF с VрироMним свеFом.
ОвMе, VрироMа више не носи Xоје Mуха, већ се Vриказује у некој вр-
сFи оMмазMе, Vри чему је њена меFа човечансFво. Није само Vоје-
Mинац Fај који је ирелеванFан, већ и све живе врсFе, исFорија
љуMске колонизације је VонишFена оM крајолика CMе се: „ХоMоча-
сници и ИнMијанци можMа никаMа нису MоCоMили” (ПлаF, 1981,
сFр. 145). Док се, раније, у Ли�ицама Хар�касла VојеMинац осећао
рањиво и изоловано, овMе лирски суXјекF ПлаFове Vризнаје Mа се
осећа VријаFно заFо шFо је Fако „мали”. И Mок VрироMа у Ли�ица-
ма VосмаFрачу изCлеMа VреFеће, Vа је он засFрашен оMносом са
VрироMним свеFом, у Два кам@ера, овај оMнос је Vриказан као „уч-
Fив”. Два кам@ера нам Vриказују Vејзаж ослоXођен оM љуMске
свесFи, CMе лирски суXјекF „ужива” у насиљу, Vразнини и оMсу-
сFву љуMске Mимензије. Ово је Vејзаж који имVресионира ПлаFо-
ву и који је весник и инсVирација њеноC каснијеC раMа. Јавља се и
касније, а најочиFији је у VуFовању оVFерећеном смрћу у Прелазу
@реко во�е, CMе Vримећујемо Mа „Vејзажи ума” ПлаFове Vочињу Mа
VоVримају свој VознаFи оXлик. 

Два кам@ера, Mакле, свесно оMXијају размену између VојеMинца
и VрироMе коју каснија Vоезија ПлаFове уVраво VроVаCира. Не-
склаM између лирскоC суXјекFа и VрироMноC свеFа, очиCлеMан у
Ли�ицама, замењен је VоFVуним разMвајањем: VрироMа нема оM-
нос са човечансFвом. Два кам@ера Vриказују крајолик оMричним
FврMњама – „У овој земљи нема мере ниFи Xаланса… / НијеMан
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Fвој или мој VокреF не може Vривући њихову Vажњу (оXлака,
Vрим. А. М.), / НијеMна реч их не може наFераFи…” (ПлаF, 1981,
сFр. 144). Овакав крајолик Vоезија не може VрилаCоMиFи (јер у ње-
му нема мере ни Xаланса). МеђуFим Vри крају Vесме овакве изја-
ве Xивају замењене VозиFивнијим FврMњама – „Сваки Mан се за-
вршава оCромном Vровалом ружичасFоC… / ПланеFе Vулсирају у
језеру као свеFле амеXе” (ПлаF, 1981, сFр. 145). Иако лирски
суXјекF завршава „Vразне Cлаве” (ПлаF, 1981, сFр. 145), имамо уFи-
сак Mа околина у Два кам@ера Vолако Mозвољава Mа је Vесникиња
VрилаCоMи својим VоеFским сликама. Ово VоеFско VрилаCођа-
вање је Vрви корак враћања емерсоновском и�еалис�ичком оMно-
су између VојеMинца и VрироMноC свеFа; Mивље и чак злоXно
окружење, које је исVрва суVроFсFављено Xићу ПлаFове, саMа Vо-
чиње Mа се VрилаCођава. 6 

ПоVуF Два кам@ера, и Пус�иња Мохаве Vочиње неCацијом: 

Ов�е нема о/њиш�а ни �ома,
Сву�а је само врела @риро�а. Суво је, суво.
И ваз�ух је о@асан.

(ПлаF, 1981, сFр. 143) 

Иако Vесникиња оVисује VусFињу као „Xелу VоVуF слеVоC мушкоC
ока” и „неуFешну VоVуF соли” (ПлаF, 1981, сFр. 144), Mакле Vоказу-
је MисFанцу и разMвојеносF оM Fакве VрироMе, она у MруCом Mелу
Vесме исVољава емVаFију са живоFињама које насFањују VусFи-
њу, мислећи о CушFерима, змији и VFици, цврчцима, који „Vлачу
и Vокушавају Mа им MоVузе” у косу, „Mокони у ноћи” (ПлаF, 1981,
сFр. 144). БуMући Mа, Vреко емVаFије са живоFињама, веза са Vри-
роMом иVак VосFоји, и ову Vесму можемо узеFи као илусFрацију
VрилаCођавања Vесникиње VрироMи и још јеMан корак Vрема ор-
Cанској VовезаносFи са њом у каснијим Vесмама.

6 Са јеMним изузеFком, Vоезија ПлаFове никаMа се више не Vовлачи VреM оVа-
сним окружењем. Тај изузеFак је Ружичњак краљице Мери, мање амXициозна
Vесма којом ПлаFова није Xила заMовољна (РозенXлаF, 1979, сFр. 117). У њој је
лирски суXјекF ПлаFове заMовољан окружењем, и исFиче кулFивисану ружу
Xез мириса изнаM мирисне Mивље руже са ливаMа Девона. Песма је формал-
на Vо каракFеру Vа Fиме и корак уназаM за ПлаFову, која Vокушава Mа се Fе
формалносFи ослоXоMи. 
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ПЕЈЗАЖИ ПРИРОДЕ И ПЕЈЗАЖИ УМА

Још јеMна амXициозна Vесма је Ше�ња зими, која MаFира из касне
1960. CоMине. Ен СFивенсон смаFра Mа је Vесма моFивисана наVо-
рима ПлаFове Mа развије нов оMнос Vрема VрироMи:

Мо/у �а осе�им укус лимено/ не.а – @раве лимене с�вари.
Зимска зора је .оје ме�ала,
Дрвеће са.ијено на својим мес�има @о@у� с@аљених нерава.
Целе ноћи сам сањала о униш�ењу, ис�ре.љењима -

(ПлаF, 1981, сFр. 151)

МноCа оXележја крајолика у Аријелу се Vојављују у овој Vесми, Vа
Ен СFивенсон смаFра Mа је Ше�ња зими „весник Vесама Аријела”, а
њена сликовиFосF има оXрисе Берк-@лаже7 (СFивенсон, 1989, сFр.
200); Fакође, VочеFна сFрофа носи зачеFке MруCих Vесама, укљу-
чујући Брес�, Заус�ављено/ мр�ваца и С�изање. У Ше�њи зими се
виMи Mа је чулни оMнос са околином VосFиCнуF – XуMући сVосоXна
Mа „осеFи укус неXа” (ПлаF, 1981, сFр. 151), ова Vесма-VреFхоMница
аријеловских слика конзумирања, уFврђује „инFимносF” са све-
Fом VрироMе. АлуMирање на „сVаљене нерве” (ПлаF, 1981, сFр.
151) Vризива у сећање лечење ПлаFове елекFро-шок FреFманима
– јеMно „не-ја” уCрађено у искусFво своCа ја, ма колико Fакво ис-
кусFво Xило мучно. Као Mа је већ у Ше�њи зими Fешко наVравиFи
разлику између XуMне реалносFи и кошмара халуцинације. До
насFанка Vесама Аријела, Vејзажи VрироMе и Vејзажи ума ће Vо-
сFаFи неоMвојиви. 

Такође, Vесма Хирур/ у 2 ују�ру оMсликава све већи FаленаF Пла-
Fове Mа инFеCрише VрироMни свеF у своје ја, исFичући слике Vо-
VуF „Црвена ноћна свеFла су равни месеци” и „Ја сам сунце, у Xе-
лом манFилу, / Сива лица, оVијена MроCама, VраFе ме VоVуF цве-
Fова” и „Крв је залазак сунца” (ПлаF, 1981, сFр. 171), које можемо
MовесFи у везу са сFихом из Брес�а, „ОMXоловах CрозоFу сунчевих
смираја” (ПлаF, 1981, сFр. 192), Mок Vесма То�ем на исFи начин
оVисује саMа излазеће сунце, изјављујући: „СвеF је ко крв врућ и
личан / Каже свиFање, својим руменилом крви” (ПлаF, 1981, сFр.
264). 

7 Berck-Plage – Vлажа на оXали НорманMије; Berck-Plage је назив Vесме ПлаFове,
наVисане крајем јуна 1962. CоMине. 
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За разлику оM Емерсона, који „не-ја” Mефинише као „VрироMу и
умеFносF, све MруCе љуMе као и соVсFвено Fело” (Емерсон, 1883,
сFр. 10), Vоезија ПлаFове је мноCо амXиваленFнија. У оVшFењу из-
међу Vејзажа VрироMе и Vејзажа ума Cлавни орCан је око, Vа Vесме
оM 1960. Mо 1961. коM ПлаFове Mају мношFво осврFа на очи: „Xела
као слеVо мушко око” (ПлаF, 1981, сFр. 144), „скуVина очних јаXу-
чица” (ПлаF, 1981, сFр. 146), „неме као очи” (ПлаF, 1981, сFр. 168),
„XезXојни Vрорези њихових очију” (ПлаF, 1981, сFр. 163), „Vокри-
вено око” (ПлаF, 1981, сFр. 175). ЈеMна Mневничка Xелешка свеMочи
Mа ПлаFова „није моCла Mа VоCлеMа у сусеMово слеVо Xело око”
(ПлаF, 1990, сFр. 65). Она је заинFриCирана и Vривучена ошFеће-
ним очима, које нису у сFању Mа оVажају, Xило Mа су Cоле, Vразне
или слеVе. Очи Mозвољавају VрироMи Mа се Vонаша као исцелиFељ
(Vо Емерсону, VрироMа све може VоVравиFи, Fј. има исцелиFељ-
ску моћ, све Mок су очи неMирнуFе). Око је оно најXоље коM умеF-
ника, оно зајеMно са свеFлошћу раMи на инFеCрисању оXјекаFа у
оMCоварајући Vејзаж. Очи и очне јаXучице коM ПлаFове, иVак, вео-
ма чесFо Vреносе VоMаFке о VреFећем сVољном свеFу. Тако Там-
ничар VиFа: „ШFа ће раMиFи свеFло / Xез очију Mа Vресеку” (ПлаF,
1981, сFр. 227), Mок насилна, самоуXилачка вожња Vрема црвеном
оку јуFра у Vесми Аријел, Xрза VоVуF сFреле, указује Mа чак ни Xо-
жанске или елеменFарне силе не моCу умаћи инFеCрисању. Уни-
шFење ока је Fако унишFење VојеMинца, као у ноћном кошмару
Инсомнијака, CMе „љуMи оMасвуMа, очију мишје среXрних и Vра-
зних / возе на Vосао у реMовима, као Mа им је неMавно исVран мо-
зак” (ПлаF, 1981, сFр. 163). 

Прва Vесма ПлаFове из 1961. CоMине, Поља на .р�у Парламен�,
Fакође Mели овај осећај MеликаFносFи и рањивосFи ока: „БлеMо /
Сунце усVева Mа сија Vравим лименим Xлесковима / Са Vовеза-
них језера VреM којима моје очи MрхFе / И Vуне се” (ПлаF, 1981,
сFр. 152). Сама Vесникиња овако оXјашњава Vесму: 

„Ова Vесма је монолоC. Замислила сам Vејзаж Vоља на XрMу Пар-
ламенF у ЛонMону, који CлеMа осоXа VреVлављена јеMним осећањем
Fако моћним Mа Xоји и изоXличава крајолик. Лирски суXјекF је овMе
зароXљен између СFаре и Нове CоMине, између кривице узроковане
CуXиFком MеFеFа (VоXачајем) и раMошћу изазваном сазнањем Mа је
сFарије MеFе XезXеMно коM куће. ПосFеVено VрвоXиFне слике црни-
ла и Fишине усFуVају месFо сликама оVоравка и зацељења Mок се
жена окреће, Vомало укочено и са Fешкоћом, оM осећаја CуXиFка ка
оном виFалном и захFевном у њеном свеFу шFо и Mаље Vреживља-
ва” (ПлаF, 1981, сFр. 290–91). 
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У Пољима на .р�у Парламен� VрироMа, Vоново, оMева Xоје Mуха.
ПрироMа у оваквим околносFима FуCовања има FераVеуFско Mеј-
сFво: „У VрисусFву VрироMе човеком сFруји Mивљи ужиFак, уVр-
кос сFварном FуCовању” (Емерсон, 1883, сFр. 15). Лирски суXјекF у
Пољима на .р�у Парламен� се, суMећи Vо овом сFановишFу, лечи у
VрисусFву MомаћеC Vејзажа. ИVак, VочеFни сFихови Vесме оVису-
ју крајолик раније VоменуFим неCаFивним Fерминима; Fако, Cо-
ло XрMо и Xезлично, XлеMо неXо, Mалеко оM FоCа Mа су у хармонији
са VосмаFрачем, „иMу својим Vослом” (ПлаF, 1981, сFр. 152), а Vри-
роMа оMаје уFисак комXинације VреFње и равноMушносFи. БуMући
Mа је смешFен унуFар Cраница ЛонMона, ово никако није Mехума-
низовани крајолик Ли�ица Хар�касла и Два кам@ера. У Vесми „ве-
Fар заусFавља (њен, Vрим. А. М.) Mах VоVуF завоја” (ПлаF, 1981,
сFр. 152), али се уXрзо усVосFавља Vесникињина VовезаносF са
крајоликом, VосеXно у сликама „верних чемVреса Fамних кру-
на”, који „размишљају, укорењени у свом CуXиFку” (ПлаF, 1981,
сFр. 153). И VореM овоC FренуFка VоMељене FуCе, Fек каMа се
суXјекF имаCинаFивно Vовлачи оM VрироMе Vрема комфору Mо-
маћеC окружења, он Vочиње Mа се оVоравља: 

Плаве ноћне .иљке, мало .ле�о-@лаво .р�о
На рођен�анској слици �воје сес�ре @очиње �а сија.

(ПлаF, 1981, сFр. 153)

ПрироMа је на крају Vесме Vриказана у Mомаћем конFексFу и заFо
Mоживљена као сиCурна. 

Још јеMна Vесма Mаје VрвенсFво „Mомаћем” асVекFу VрироMе. У
Звез�ама на� Дор�оњом, звезMе „коM куће” се VамFе као „XлеMе,
муFне оM силноC VуFовања”, изCуXљени сирочићи „смешFени Mа-
леко, у својој соVсFвеној Vрашини” (ПлаF, 1981, сFр. 165). Иако су
звезMе наM ДорMоњом веће и сVекFакуларније, суXјекFу њихова
леVоFа не Vричињава заMовољсFво:

О�ав�е /�е са�а лежим, …
Ви�им ова сазвежђа у својој /лави,
Неза/рејана сла�ким ваз�ухом ово/ воћњака .ресака.
Превише је с@окојс�ва ов�е; ове звез�е су @рема мени сувише �о.ре. 
…
За�варам очи
И у@ијам малу ноћну свежину @о@у� вес�и о� куће.

(ПлаF, 1981, сFр. 166)
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Звез�е на� Дор�оњом оMолевају искушењу мирноC, заMовољноC оM-
носа са VрироMним свеFом. НосFалCија за Mомом захFева Mа оно
шFо је VознаFо XуMе више вољено оM FуђеC, ма колико Fуђе Xило
мирно и сVокојно. ПлаFова као Mа више не Mозвољава својој Vое-
зији Mа узмиче VреM узнемирујућим крајоликом. 

КонFраMикFорно, чињеница Mа су Vесникињи овакви Vејзажи
VознаFи, иVак их не Vриказује као сиCурно окружење. Пејзажи
ПлаFове у Vесмама из касне 1961. оVисују различиFе локације –
завичај сесFара БронFе, оXалу ЈужноC Девона, Северну Француску,
XашFу ПлаFове и њен околиш – али је у сваком случају уFочишFе
у VрироMи немоCуће, и чак се за њим не FраCа. Прва оM ових Vеса-
ма, Оркански висови, враћа нас у окружење већ VознаFо у Vоезији
ПлаFове, на VусFаре ЗаVаMноC Јоркшира, не Fако уMаљене оM смр-
FоносноC Vејзажа Ли�ица Хар�касла. 

Хоризон�и ми звоне @о@у� нарамка суво/ @рућа,
На/ну�и и не@о�у�арни, и увек нес�а.илни.
До�акну�и ши.ицом, мо/ли .и �а ме за/реју,
А њихови фини о.риси умрљају
Ваз�ух �о наранџас�о/
Пре не/о �аљине које �о�ирују ишчезну,
О.ојивши .ле�о не.о јаснијом .ојом.

(ПлаF, 1981, сFр. 167) 

Положај сунца иза хоризонFа изазива Vожар, Vа се у Vесми хори-
зонF Mоживљава као VреFња. ХоризонFи су важан FесF Vесничке
имаCинације у Емерсоновој Приро�и: „ПосFоји VросFрансFво хо-
ризонFа које нијеMан човек не VосеMује сем оноC чије око може Mа
инFеCрише све њеCове Mелове, Fј. Vесника” (Емерсон, 1883, сFр.
14). МеђуFим, и VореM инFеCрисања свих Mелова Vејзажа, како
VреVоручује Емерсон, лирски суXјекF ПлаFове је у оVасносFи зXоC
хоризонаFа. 

У Ли�ицама Хар�касла, жена се Vовлачи оM VрироMе раMи соV-
сFвене XезXеMносFи. У Орканским висовима суXјекF је у искушењу
Mа се инFеCрише са Vејзажом на јеMан не-емерсоновски начин:
„Ако VриMам корењу вреса / Превелику Vажњу, оно ће ме Vозва-
Fи / Да Xелим своје косFи међу њим” (ПлаF, 1981, сFр. 167). Тума-
чећи ове сFихове, Џојс Керол ОуFс налази Mа је ПлаFова „Vасивни
свеMок у FурXуленFном свеFу: ЉуMска свесF је, Vрема Силвији
ПлаF, увек уљез у VрироMном универзуму” (ОуFс, 1987, сFр. 217).
ЗаFо шFо, насFавља ОуFсова, ПлаFова не усVева Mа инFеCрише у
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сеXе VрироMу, она VреMсFавља своје ја оMвојено оM осFалих виMова
свесFи, које VосFоји Mа XуMе Vокорено или Mа узрокује Xол; Fако
оMвојеносF ја ПлаFове VосFаје „VаFолоCија” (ОуFс, 1987, сFр. 210).
Дакле, ПлаFова нам VреMсFавља љуMску свесF као уљеза у XруFал-
но инMиференFној VрироMи. 

СлеMеће Mве Vесме ПлаFове, Брање ку@ина и Коначнос�
(Finisterre), исFражују месFа CMе се крајолици завршавају: оXале.
Прва Vесма је смешFена на лиFици малоC америчкоC залива који
CлеMа на АFланFик, а MруCа на најзаVаMнијем крају БриFаније.
Дакле у VиFању је исFи крајолик, само виђен из различиFих зе-
маља. Морски Vејзаж је у оXема Vесмама чак мноCо оVаснији оM
коVнених Vејзажа. Море нам се у Брању ку@ина оFкрива као
„оCромни VросFор / Белих и калајних свеFала, … / Које Fуче и Fу-
че као неукроFиви меFал” (ПлаF, 1981, сFр. 169). Уживање у „Mив-
ној XезоXличносFи мора” (ПлаF, 1981, сFр. 170) и Емерсоново ин-
сисFирање на раMосној неоVхоMносFи самоће – која се увек изјеM-
начава са XеCом у VрироMу, резулFира коM ПлаFове храXром и
рањивом изолацијом. Брање ку@ина је ослоXођено љуMскоC Mру-
шFва. Поезија ПлаFове се са VрироMом суочава сама. Временом,
њена Vоезија Vочиње Mа Vоказује више сроMсFва са Mивљом Vри-
роMом неCо са уCоMносFима MомаћеC живоFа. 

Осврнувши се на Прелаз @реко во�е, Хелен ВенMлер смаFра Mа
„сва VрироMа VосFоји само као венFил за сензиXилиFеF ПлаFо-
ве…” (ВенMлер, 1980, сFр. 273). Да ли Mа ову осоXину VриVишемо
Cолом еCоFизму ПлаFове или Vак њеној храXрој решеносFи Mа жр-
Fвује сеXе неVријаFељском окружењу? ЉуMски инFереси изCле-
Mају Fривијално међу елеменFарним сукоXима између мора и
земље, Vриказаним у овим Vесмама. Она насFоји Mа учини љуM-
ским оно шFо је унишFавајуће нељуMско, шFо носи са соXом оVа-
сносFи: „ХоMам међу њима (Mушама, Vрим. А. М.), и оне заFварају
моја усFа Vамуком. / КаMа ме XуMу ослоXоMиле, Xићу орошена су-
зама” (ПлаF, 1981, сFр. 169). 

После Xројних оVиса неVознаFих Vејзажа, каMа су Vејзажи Vри-
роMе и Vејзажи ума Vесникиње моCли Mа се сјеMине Mа Xи сFвори-
ли Vсихолошку сFварносF, насFаје Vесма Месец и �иса, која се Cе-
нерално смаFра јеMном оM њених најXољих Vесама (БлесинC,
1979, сFр. 57). У њој Vесникиња Cовори с ауFориFеFом који се више
не оVFерећује оXјашњењима:
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Ово је све�лос� ума, хла�на и @лане�арна.
С�а.ла ума су црна. Све�лос� је @лава.

(ПлаF, 1981, сFр. 172)

Ови сFихови визуелно оMсликавају свеF Vесникиње; краFке рече-
нице нам се VреMсFављају као чињенице, Xез оXјашњавања зашFо
су свеFла ума „хлаMна и VланеFарна” или „Vлава”. МенFални Vеј-
заж који ауFорка слика у овој Vесми наVросFо мора XиFи Vрихва-
ћен; он је VроизвоM њеноC VрилаCођавања и „Xојења” VрироMноC
свеFа. 

Граница CMе се завршавају Vејзажи ума и Vочиње физички свеF
овMе Vочиње Mа се замаCљује. КаракFерисFике крајолика које се
Vомињу – Fраве, „Mимне, уFварне маCле”, „низ наMCроXних Vло-
ча” (ПлаF, 1981, сFр. 172–73), чак месец и Fисино Mрво, моCу имаFи
оXјекFивни сFаFус, али у Vесми VосFоје као унуFарње реалносFи,
Fако Mа осFаје нејасно Mа ли је VуFовање кроз ово хлаMно и Vлане-
Fарно окружење сFварно или имаCинарно. Тако је свакој уXеMљи-
во физичкој оMреMници MаF меFафизички Vризвук: Fраве „ми
Vецкају чланке” и у исFо време „мрморе о својој VонизносFи”,
Mок сFихови „Ниско сам Vала” и „ПросFо не моCу Mа назрем куMа
се сFиже” имVлицирају више �уховну неCо физичку VоFраCу.
ИсFовремено, Vесма имVлицира и Fешкоћу Vесникиње Mа Vрона-
ђе Mуховно XлаCосFање у конвенционалном КаFоличансFву: 

Месец је моја ма�и. Није она мила к'о Марија.
Из њене о�оре @лаве мали шишмиши ис@а�ају и сове.
Како .их волела �а у нежнос� верујем – 
Лице ки@а, свећама умекшано
Скреће, .аш ка мени, своје .ла/е очи.

(ПлаF, 1981, сFр. 173) 

Разумевајући елеменFарне силе VрироMноC свеFа, лирски суXјекF
ПлаFове не може Mа верује у XлаCосF коју VроVовеMа релиCија, Xез
оXзира колико Xи Vесникиња Fо желела. Свеци у цркви, зами-
шљени како леXMе, „лица и руку укрућених оM свеFосFи” (сF. 6),
не Mоносе уFеху. УмесFо њих, месец је оXожаван, „оCољен и Mи-
ваљ” (сF. 6): „Месец је моја маFи” (сF. 4); Vесникиња је Vривучена
њеCовим „О-зевом VоFVуноC очаја” (сF. 3). 
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У Vесми Месец и �иса Силвија ПлаF налази своју релиCију не у
црквеној FраMицији већ, слеMећи Емерсона, у VрироMним сила-
ма. Ова Vесма ПлаFове нам оFкрива јеMан још неVосреMнији уFи-
цај – VаCанску релиCију Беле .о/иње РоXерFа Грејвза (ПлаF, 1976,
сFр. 433). Бела .о/иња, наиме, MоVуњује Емерсонову FраMицију
оXезXеђујући миFске оквире за све оне злоXне и инMиференFне
асVекFе VрироMноC свеFа који се налазе изван Cраница Емерсоно-
ве иMеализације VрироMе. Па чак и FаMа, Vесникиња као Mа не ус-
Vева Mа VрилаCоMи сву VрироMу, шFо виMимо у VослеMњим сFихо-
вима: „А Vорука FисовоC сFаXла је Fмина – Fмина и Fишина” (сF.
6). Мишљења смо Mа са Месецом и �исом Vејзажи ума ПлаFове Mо-
Xијају свој Vрави оXлик VреVознаFљив у Vесмама Аријела – Fек ка-
Mа је црно Fисино сFаXло инFеCрисано у Mушу Vесникиње и Vри-
морано Mа „VроCовори” своју нему Vоруку, Vесме Аријела нам се
оFкривају у свој својој леVоFи. Разрешење се оCлеMа у VоFVуном
инFеCрисању Vејзажа VрироMе у Vејзаже Mуха. 

ЛИТЕРАТУРА Blessing, R. A. (1979). „The shape of the pysche” У: G. Lane, (ed.), Sylvia Plath:
New Views on the Poetry (pp. 57–73). Baltimore: Johns Hopkins UP. 

Vendler, H. (1980). Part of Nature, Part of Us. Harvard: Harvard UP. 

Graves, R. (1961). The White Goddess: A Historical Grammar of Poetic Myth. Lon-
don: Faber and Faber. 

Emerson, R. W. (1883). Nature, Addresses and Lectures. Houghton Mifllin.

Oates, J. C. (1987). Soul at the White Heat: The Romance of Emily Dickinson
Poetry. Critical Inquiry 13 (4), 210–220. 

Perloff, M. (1979). „Sylvia Plath’s Sivvy Poems: A Portrait of the Poet as
Daughter” У: G. Lane, (ed.), Sylvia Plath: New Views on the Poetry (pp. 160–172).
Baltimore: Johns Hopkins UP. 

Plath, S. (1981). Collected Poems, T. Hughes (ed.), London: Faber & Faber. 

Plath, S. (1990). Journals of Sylvia Plath, F. McCullough and T. Hughes (ed.),
New York: Ballantine Books. 

Plath, S. (1976). Letters Home: Correspondence, 1950-1963, A. S. Plath (ed.), Lon-
don: Faber & Faber.

Roethke, Th. (1966). Collected Poems, New York: Doubleday. 

Rosenblatt, J. (1979). Sylvia Plath: The Poetry of Initiation, Chapel Hill: U of Caro-
lina P. 

Stevenson, A. (1989). Bitter Fame: A Life of Sylvia Plath. Houghton Mifflin.



КРОЗ ЕМЕРСОНОВУ ХЕРМЕНЕУТИКУ

АЗРА А. МУШОВИЋ 299

Heaney, S. (1988). „The Indefatigable Hoof-Taps: Sylvia Plath” У: The Govern-
ment of the Tongue (pp. 152–175). London: Faber and Faber. 



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIII (1)/2013

300 АЗРА А. МУШОВИЋ

ASS. M. PHIL AZRA A. MUŠOVIĆ
STATE UNIVERSITY OF NOVI PAZAR
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY AND PHILOLOGICAL SCIENCES
STUDY PROGRAM: ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 

SUMMARY THROUGH EMERSONIAN HERMENEUTICS – 
LANDSCAPES OF THE SPIRIT OR 

TRANSCENDENTAL IN SYLVIA PLATH’S POETRY

Criticism rarely portraits Plath as a nature poet, but landscapes oc-
cur regularly throughout her work. Her exploration of the relation-
ship between the individual and the natural world is fundamental to
the development of her mature voice. This development reveals the
continuing influence of the American Transcendentalist poet, theolo-
gian and philosopher, Ralph Waldo Emerson, whose beliefs funda-
mentally shaped the society in which Plath was raised. In his often-
quoted essay Nature, the philosopher said: ‘Nature always wears the
colors of the spirit’ – expressing his belief in a dynamic interchange
between the mood of the perceiver and the mood of nature. Emerson-
ian attitudes permeated and shaped Plath’s vision – as they have per-
meated so much American poetry and culture – throughout her writ-
ing life. More fundamentally, his insistence on integrating the exter-
nal world – or, in Emersonian terms, ‘the NOT ME’ – into the soul is an
ambition which Plath’s poetry shares. This paper shows that not only
does the brutal imagery of Plath’s later poetry connect this spiritual
pursuit, but the inescapable centrality of the self and its experiences
can be traced back to the lasting influence of Emersonian idealism. 

KEY WORDS: Nature, landscapes of the spirit, transcendental, poetic
self, integrating, influence, spiritual pursuit. 


