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МОРЕПЛОВАЧКОЈПОЕЗИЈИ
Сажетак: Један од најзначајнијих доприноса аустралијске 
књижевности у двадесетом веку била је такозвана „морепловачка 
поезија”, која је свој најпотпунији израз добила у стваралаштву 
Кенета Слесора, који се сматра утемељивачем модернизма  
у Аустралији и једним од најзначајнијих песника те земље.  
Ослањајући се на поступак књижевне митологизације и 
дефиницију мита према Ролану Барту, у овом раду ћемо 
се осврнути на најпознатије песме Кенета Слесора, са 
претпоставком да оне, полазећи од историјских података и 
географске стварности, трансформишу те чињенице у савремени 
мит. Друга претпоставка јесте да је митологизација историје 
у периоду када су песме написане (19271932) имала идеолошку 
позадину у потреби да се, након Првог светског рата, помоћу 
натурализације песничког израза учврсти културни идентитет 
Аустралије као релативно младе нације. Анализа песама ће 
показати како се постојећи историјскогеографски подаци у 
поезији универзализују и тиме, према Барту, преображавају 
историју у природу. Док се историјска истина у том процесу губи, 
предност се даје универзалној истини као изразу стања модерног 
човека

Кључне речи: митотворство, поезија, Кенет Слесор, Ролан 
Барт, историја, морепловство

Ако појам истине схватимо као низ историјских догађа
ја, биографских података, географских одредница, науч
нихчињеница– једномречју,свештосезаистадогодило,
открило или појавило и као такво припада сфери појавне
стварности–заразликуодфикцијеиимагинацијекаокључ
них елемената уметности,неизбежно сепостављапитање
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односа између ова два различита искуства и могућности
репрезентације истине у уметничкој форми. Будући да су
иисторијске,истинитечињеницеједнакокаоиизмаштане
причеподложненаративизацији,обликовањууформукоја
садржичврстуструктуруипомоћукојећемоћидасепре
носекрозгенерацијеилиразличитекултуре,јављајусепро
блемипрепознавањаодређенеприповестикаоистинитеили
имагинарне,откривањачињеницакојестојеизафикцијеи
разумевањапсихолошкихилиидеолошкихразлогазбогко
јихсетрансформацијаистинеуфикцијузаправоодиграла.
Посебноподеснопоље за разматрање овихпроблема сва
какосуисториографијаиисториографскаметафикција јер
управоту„нашажељазаимагинарним,могућним,долазиу
сукобсазахтевимастварногиистинитог”.1Сматрасе,шта
више,даисторичарнеуспевадаозбиљноисавеснообави
својзадатакдокументовањапрошлостиуколикоисторијској
стварностиниједаообликпричеидабезнаративанемани
историје.2Извесноједасенаовајначинприповедањуда
јевећизначај,утицајнијаулогаинадмоћнадисторијском
истином,јерсејединокрознаративизацијуисторијскипо
даци,којипружајуописсаместварности,чинепожељним,
пријемчивим,трајнимипреносивим.

Када су књижевне форме у питању, лако се може тврди
тида јепоезија, чакикада серадионаративнојпоезији,
услед стилистичких зависности одформе – стиха, метри
ке, риме, алузија и слика – удаљенија од стварности него
прознаформа.Овајрадћепокушатида,напримерупоезије
КенетаСлесора(KennethSlessor),аустралијскогпесникаиз
првеполовинедвадесетогвека,истражиуколикојсемери
исакојимциљевимапоезијаудаљаваодобјективнеистине.
РепутацијаКенетаСлесора,којисесматранајаутентични
јимпесничкимгласоммодернизмауАустралији,заснивасе
махомнанизупоеманаративномедитативногкарактерана
писанихкрајемдвадесетихитокомтридесетихгодинапро
шлог века,међу којима сеиздвајају „Пет визијаКапетана
Кука”,„Атлас”,„КапетанДобин”и„Петзвона” (“FiveVi
sionsofCaptainCook”,“TheAtlas”,“CaptainDobbin”,“Five
Bells”).Свепоменутепесмесадржедваелементакојасуу
Слесоровомопусузаузималаистакнутоместо:сликемораи
пловидбеиокупираностпротокомвремена.Слесордожи
вљаваморекаосимболтрансформације,просторукомесе
изједногобликаживотаможепрећиудруги,изживотапре

1 White,H.FromTheValueofNarrativityintheRepresentationofReality,in
Mo dern Li te rary The ory: A Re a der,eds.Rice,P.andWaugh,P.(2001),Lon
don:Arnold,p.267

2 Исто,стр.268
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ћиусмртили,наконсмрти,устањенемногоразличитоод
бесмртности.Занимањезатрансформацију,прецизније, за
граничнулинијукојараздвајаилузијуодстварности,имо
гућностпреласкателиније,песникјепоказаојошудетињ
ству,кадаје,„саотприликетринаестгодина,постаоприлич
нодобаропсенаримађионичар,теизводиосвеонеуобича
јенезбуњујућетрикове”.3Започевшикаријерукаоновинару
сиднејскомгласилуСмитс Ви кли(Smith’s We ekly),Слесорје
имаозазадатакдаизвештаваоглавнимнедељнимдогађаји
ма,иуправосеудокументарномизвештавањузачелаклица
којаћекаснијенајпотпунијиизраздобитиунаведенимпе
смама,којесечестоозначавајуодредницом„морепловачка
поезија”(енгл.voyager po e try),поджанромкојијеизградила
неколицинаистакнутихаустралијскихпесникадатогперио
да–првенствено,поредСлесора,РобертФицџералд(Robert
Fitzgerald).Општа тенденција која се јављауСлесоровим
песмамајестеупотребадокументарнихподатакаилиисто
ријскихличностикаополазнетачке,одкојеседокрајапе
смепоступнодолазидоуниверзализацијењиховогзначења.
Такосе„ПутниксаГреј кли фа” (“PassengerbyGreyclif fe”),
једнаодњеговихранихпесамаизпериодановинарскогра
да,засниванаистинитомдогађајуизновембра1927.године,
када је у судару паробродаТа хи ти са трајектомГреј клиф 
усиднејскојлуципогинулочетрдесеторопутника.4Путник
покојемјепесманасловљенајесамаСмрт,којасенакрају
откривакаоуниверзалнасилачијеприсуствоупесмијед
номтрагичномдогађајудајeмитскедимензије.5 

ОватриелементаСлесоровогопуса–морепловство,проток
времена,митологизација–директносеослањајунаствар
ностиисторијскечињенице.Мотивиморепловства,којеу
Слесоровојпоезијидобијасимболичкизначајпреображаја
илипреласка,имора,којесепредстављакаогранични,ли
миналниилихаотичнимитскипростор,везанисузареални
појампростораиисторијскечињеницеоткрићановихкон
тинената,анајпотпунијесеочитавајуупоеми„Атлас”,која
„чини мост између књижевности и картографије, између

3 Stewart,D.(1977)A Man of Sydney: An Ap pre ci a tion of Ken neth Sles sor,
Melbourne:Nelson,p.20

4 Kirkpatrick,P.Newwordscometrippingslowly:Poetry,popularcultureand
modernity,18901950,inThe Cam brid ge Hi story of Au stra lian Li te ra tu re,
ed.Pierce,P.(2009),Cambridge:CambridgeUniversityPress,p.216

5 Трагедијавеликихдимензија,попутовеукојојјенамору,унепосредној
близини сигурног копна, погинуо великибројљуди, поприма „окулт
нозначењекојесеможеоткрити јединопутемпоистовећивањасака
тегоријоммита”.Утаквомслучају,„митговориистину:стварнаприча
[убрзо]постајефалсификација”.Eliade,M.(2005)The Myth of the Eter nal 
Re turn,PrincetonandOxford:PrincetonUniversityPress,pp.4546.
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Аустралије и остатка света”.6 Ови мотиви присутни су
свакакоиупесмама„ПетвизијаКапетанаКука”и„Капе
танДобин”,којеосимморепловстваносталгичноописујуи
протокисторијскогвременаиљудскунемоћпредњиме–те
мекојећепредстављатиокосницупесме„Петзвона”.Ми
тологизацијаисторијскихличностиидогађаја, каоу „Пет
визијаКапетанаКука”,одвијасепремамоделу„идеалних
примера”,креирањајунакакојисуобликованипремаслици
херојаиздревнихмитоваисврставањаисторијскихдогађа
јауархетипскекатегорије.7Односизмеђуистинеипоезије
уодносунамотивморепловстваимитологизацијуистори
јеприказаћемоуовомрадуимајућиувидупосебанстатус
аустралијскекњижевностикаоуметничкогизразанасталог
унасељеничкојколонији,укојојјеположајевропскогдосе
љеникаамбивалентан:„досељеницисуизмештениизместа
сопственогпореклаимогуиматитешкоћаууспостављању
свогидентитетанановомместу”.8Доксучестоисамијед
накодискриминисаникаоколонијалнисубјекти,истовреме
носпроводеколонијалнувластињиховидентитет,барему
почетку,зависиододржавањаразликеизмеђуњихиаутох
тоногстановништва.Упркостомештосе,уидеалномслуча
ју,културниидентитетнасељеничкеколонијеконституише
помоћукомбинациједвакултурнапредлошка–империјал
ногиколонизованог–постојањеоверазликеостајенеоп
ходноудаљемразвојунасељеничкогидентитета,јерседис
курсмоћиувекдефинишепремаодносуса„другим”,мар
гинализованим,искљученимилиосвојенимсубјектом.9Сам
процесдефинисањадругогизмичеисторијскојстварности
итежидаопишедругогкроз„идеалнипример”илистере
отип:другијеобичнојединкамушкогпола,чијесерадње
приповедајуувекубезвременомсадашњемвремену,пасе,
натајначин,историјскеособитостиосвојеногнародагубе,
историјапретвараукатегорију,анародуклапауунапреддат
образац.10РоланБарт(RolandBarthes)дефинишемитологи
зацију као, између осталог, „крађу путем колонизације”11 
којајемогућајединоудискурсутлачитеља.Докпотлачени
–други–поседујујезиксамокаосредствоеманципацијеи
промене,тлачитељипоседујуметајезик,којијеистовреме

6 Haft,A.J.(2011)IntroductiontoMapsandMappinginKennethSlessor’s
PoeticSequenceTheAtlas,Car to grap hic Per spec ti vesNo.70,p.11.

7 Eliade,M. (2005)The Myth of the Ete r nal Re turn,PrincetonandOxford:
PrincetonUniversityPress,pp.4244.

8 Ashcroft,B.Griffiths,G.andTiffin,H.(1998)Key Con cepts in PostCo lo
nial Stu di es,LondonandNewYork:Routledge,p.211.

9 Исто,стр.171.
10Исто,стр.1723.
11Barthes,R.(1991)Mytho lo gi es,NewYork:TheNoondayPress,p.132.
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но имит и имамогућност да стварност универзализује и
учини јевечитом.12УтврдњиХејденаВајта (HaydenWhi
te)такођејеимплицитноприсутнатезадајенаративизаци
ја,која,попутмитологизације,функционишекаосредство
модификовањастварностииистине,привилегијадодељена
оној друштвеној групи која се користи дискурсоммоћи и
уско је повезана са потребом да се стварностморализује,
будућидасенаративизација„идентификујесадруштвеним
системомкојијестеизворсвакезамисливеморалности”.13

Полазећиоддефиницијемитакаодругостепеногсемиоло
шкогсистема,којијезичкизнаккористикаоформу,значење
којемуодређенакултурнагрупапридајекаоконцепт,аспој
формесаконцептом–митом,Бартдаљетврдикакојепро
цес секундарне митологизације супротстављен историји,
јертуистуисторијупретварауприроду.Митологизацијаје
стетрансформацијастварностисветаусликусвета:изсвета
митузимадефинисануисторијскустварност,азатим„зауз
вратсветудајеприроднусликуовестварности”.14Изаова
кветрансформацијеувекстојеодређенимотивиинамере.
Форма савременог мита јесте стварност, условљена исто
ријскимтренутком,просторомиконтекстомуоквирукојег
постоји. Концепт, који је мотивисан друштвеним и идео
лошким ставовима и намерама, „мање је стварност, а ви
шеизвеснопознавањестварности”,15новаисторијакојасе
уписујеупостојећечињенице.Функција савременогмита
притомниједастварностизбрише,једнакокаоштонијени
датустварностпредстави;његовафункцијаједастварност
изобличи,представиудругомсветлу,онеобичи.16Каошто
у колонијалном дискурсу колонизатор помоћу језика кон
струише колонизованог субјекта, мит користи историјску
игеографскуистину,сакојимаступауодноспосматрајући
их као другог, да би у разнимманифестацијама (књижев
ним, популарним, уметничким, лингвистичким и другим)
туистинупотчиниосопствениммотивимаинамерама.По
ступакмитологизацијеБартупоређујесамађионичарским
триком,укојемсе„стварностизврћенаопакоипрочишћава
сеодисторијекакобисемоглаиспунитиприродом”.17Ме
тафора мађионичара повезује Бартов и Слесоров концепт

12Исто,стр.150.
13White,H.FromTheValueofNarrativityintheRepresentationofReality,in

Mo dern Li te rary The ory: A Re a der,eds.Rice,P.andWaugh,P.(2001),Lon
don:Arnold,p.269.

14Barthes,R.(1991)Mytho lo gi es,NewYork:TheNoondayPress,p.142
15Исто,стр.117.
16Исто,стр.121.
17Исто,стр.142.



138

ТИЈАНА ПАРЕЗАНОВИЋ

трансформације,амитовикојејеКенетСлесорствориопре
ображавањемисторијскихличностиумитскехеројеигео
графскихпределауегзотична,непостојећаместа,захтевају
тумачењеиишчитавањекојезациљимадефинисањеаутор
скемотивације и значаја постојањањеговогмита оКапе
тануКукуиземљиКукузуконтекстуразвојааустралијске
књижевности.Претпоставка јестеда јеСлесоровапоезија
допринела утемељивању културног идентитета Аустрали
је–некаонасељеничкеколоније,већкултурноиуметнич
ки независне земље – ревидирањем познате прошлости и
креирањеммита у Бартовом смислу термина, као и да су
културнеидруштвенеособеностидвадесетихгодина,након
учешћаАустралије уПрвом светском рату и пратеће еко
номскеидуховнекризе,посебнопогодовалепојављивању
митотворачкеморепловачкепоезије.

Слесорсесматрапесникомкојијеувеомодернизамуизраз
и стил аустралијске поезије.18Фазањеговог стваралаштва
којајенепосреднопретходилаписању„Атласа”иоквирно
обухватилапериодод1927.до1932.годинепоказујеутица
јеТ.С.Елиота(ThomasStearnsEliot),посебноуприказима
духовнепустошимодерногсветаиразочарањаунапредак
цивилизације. Елиотову пусту земљу Слесор је пренео у
аустралијскипростор„рекакојевишенетеку,изворакоје
нико неможе наћи” и у којем се у јецају камена и плачу
стененазируљудскепатње.19Насупротовојвизијипросто
растојионакојујепружиоу„Атласу”.Свакаодпетпеса
макојесачињавају„Атлас”(„КраљКукуза”,„Постпутеви”,
Холандска обала”, „Сирене” и „Морска битка”) започиње
описомразличитихмапаизседамнаестогвека,редом,вој
некартеАлжира,мапеенглескихпутева,ваздушногплана
Амстердама, карте света коју је израдио Џон Спид (John
Speed)имапеКарипскихострва.Самемапенисуприказа
неузСлесоровепесме,нитисуњеговибиографипронашли
податкеоњеговомпоседовањуовихмапа,иако јечитавог
живота сакупљао старе карте и друге антиквитете.20 Једи
нереференценањихдатесучитаоцуувидуописа,преу
зетогсамапе:„Водичзапутнике,илиНајтачнијиописпу
теваЕнглеске;Стварниприказипремерточкомгосподина

18Green,H.M.(1974)A Hi story of Au stra lian Li te ra tu re, Pu re and Ap plied,
Sydney:Angus and Robertson, p. 856; Haft,A. J. (2011) Introduction to
MapsandMappinginKennethSlessor’sPoeticSequenceTheAtlas,Car to
grap hic Per spec ti vesNo.70,p.9.

19Песма„Земљавране”(“CrowCountry”);Slessor,K.(1947)One Hun dred 
Po ems,SydneyandLondon:AngusandRobertson,p.79.

20Haft,A.J.(2011)IntroductiontoMapsandMappinginKennethSlessor’s
PoeticSequenceTheAtlas,Car to grap hic Pe r spec ti vesNo.70,p.10;22.
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Оџилбија”21или„НоваипрецизнаМапасвета,садвехемис
фере,западномиисточном,санебомиелементима,нацртом
сфере,помрачењемСунца,помрачењемМесеца”.22Иакоте
жеистинитостииверодостојномприказивањустварности,
користећисе,уовомслучају,речимакаоштосунајтачнији,
стварни,прецизна,мапе самепо себипредстављају,ипак,
само знак у Бартовом смислу првостепеног семиолошког
система; представу света у којој је веза између означеног
(реалногпредела)иозначитеља(исцртаногпредела)мање
арбитрарна,авишемотивисанакакобисемоглаупотреби
тиусврхепутовањаиоткривања.Штавише,колонијалнаи
постколонијалнапраксајепоказаладапоступакмапирања
новооткривенихпредела служикаоподршка откривању, а
самимтимиосвајањусвета,јерје„постојањемапесредство
дасепросторнастварностдругогтекстуализује,дасепро
сторименује,или,уготовосвимслучајевима,изноваиме
нујеусимболичкомчинунадмоћииконтроле”.23Мапена
овајначинпостајуфикцијачији јециљсузбијањеистине,
иакосезбогукорењеностиустварноститаистинанеможеу
потпуностиникадасузбити,већсамоутишатиипотиснути.

Постојећемапеизседамнаестогвекапесникууовомслуча
јуслужекаопочетниозначитељзадругостепенисемиоло
шкисистем,аконцептокоформемапеСлесорградикори
стећисекакопесмама,такоиилустрацијама,којесурадили
његовипријатељи,отацисинизчувенеуметничкепороди
цеЛиндзијевих,НорманиРејмонд (Norman andRaymond
Lindsay).ИлустрацијеЛиндзијевих,притом,непретендују
дарепродукујумапенаначиннакојисуонеописанеуката
логуСта ре ма пе све та(Old Maps of the World,1929?)који
јеСлесорнајвероватнијекористиокаоизвориинспирацију.
Мапесунаконпериодаренесансетежилесвевећојверодо
стојности, те су такопостепено губилемноге од, условно
речено, уметничких елемената, попут портретамореплов
цакојијеобишаоновуобласт,украшенихслика,компасаи
пратећихсликаљуди,животињаибиљакакојесуоткриве
неудатомкуткусвета.Линдзијевисукрозилустрацијеза
Кенета Слесора извршили регресију ка периоду у којем
картографијанијенитежилаегзактностииукојемјебило
могућепосматратиАустралију,каоимногедруге,тадајош
неоткривенеделове земаљскекугле,каоАркадију,Велику
јужнуземљукојаплениизобиљем,океанскиРајсавечито

21Песма„Постпутеви”(“Postroads”);Slessor,K.(1947)One Hun dred Po
ems,SydneyandLondon:AngusandRobertson,p.56.

22Песма„Сирене”(“Mermaids”);Исто,стр.59.
23Ashcroft,B.Griffiths,G.andTiffin,H.(1998)Key Con cepts in PostCo lo

nial Stu di es,LondonandNewYork:Routledge,p.31.
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благомклимомибујномвегетацијом,имагинарнуземљуне
престаногблагостања.ТакоилустрацијаНорманаЛиндзија
заСлесоровузбиркуЗе мља Ку куз (Cuc ko oz Con trey,1932),
у којој је „Атлас” објављен као прва песма, приказује на
оружанемушкарцеокружене сиреном,фауном,фениксом,
харпијом – а сви они стоје на старој мапи.24 Илустрација
описујесусретисторије(оличенеуслицинаоружанихљу
ди)сабезвременимсветоммита,који,сличноколонизова
нимсубјектимауимперијалнимнаративима,опстајеједино
каопричаисприповеданаувечитомсадашњемвремену,без
временскихилигеографскиходредница.

Једанодглавнихмотивакојипрожима„Атлас”јестевећпо
менутипротоквремена.У„Постпутевима”,путевиЕнгле
скеостају„неми[...]утрнулиподтопотомгвозденихчиза
ма,уснуливећтристотинегодина”,25непамтевишекочије
којесупролазилепрекоњихиљудекојесупревозиле,док
„То чак – То чак Џо на Оџил би ја – Точак [...]меримиљока
зевечности”.26„Холандскаобала”описујеградукојемсе,
наконшто је замрзнут, овековечен на карти, више ништа
немења, у којем„ниједанкалендарнебројидане”икоји
„ниједанталаснеплави”.27У„Сиренама”серазликаизмеђу
прошлостиисадашњостиисказујетакоштосезапрошлост
везујечитавнизмитскихбића,којасуусадашњости„чисте
приказе [што] нестају док трепнеш оком”.28 „Морска бит
ка”накрајуовогнизапесамауспостављаморекаоједини
непроменљивиелементкојиодолевавремену,смртииузбу
намаштоседешавајунањеговојповршини,„старогладно
Море,којенашетелодржиуголемимраљамаолује”.29

Управо се море јавља као једина непроменљива истина у
морепловачкимпесмама.Упрвомстепенуозначавања–на
мапамапреузетимизкаталогаСта ре ма пе све та–мореје
означенастварност.Удругомстепенуозначавања–Слесо
ровомпесничкомтексту–онојекрозповезаностсакарто
графскомпредставомдобилоисторијскизначај,укорењену
путовањимаиоткрићима,акарта,каоформаукојојјепред
стављенсвет,добијаконцепткојијеможданајбољеизражен
стиховимаиз„Холандскеобале”:

24Haft,A.J.(2011)IntroductiontoMapsandMappinginKennethSlessor’s
PoeticSequenceTheAtlas,Car to grap hic Per spec ti vesNo.70,p.18.

25Slessor,K.(1947)One Hun dred Po ems,SydneyandLondon:AngusandRo
bertson,p.56.

26Исто,стр.57.
27Исто,стр.58.
28Исто,стр.60.
29Исто,стр.61.
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Кадаби[картограф]таконасликао

Имојуразоренуметрополу,

Ионедругеземљеизглаве,

Замршене,нејаснеитамне.30

Ову иронично изражену песничку жељу Слесор оствару
јетакоштосебепостављакаокартографа,којиновимис
писивањемодабранихмапаизцелогсветауносиновиред
у „нејасне земље у глави”.Море као кључни мотив чини
првобитнустварностилиприроду,којајеукартамапоста
ла део историје, да би се опет, у већ поменутом стиху из
„Морскебитке”вратилауприродностање.Каокартограф,
песник располаже дискурсом моћи који му омогућава да
некадашњу ничију земљу – ter ra nul li us, илиTer ra In cog
ni ta Au stra lis,какосубританскевластиуседамнаестомве
куозначиледанашњуАустралију,31празноместонамапи,
испише перспективом картографа чије се ауторитативно
познавање земљенедоводиупитање.Заразликуодсвих
песникаиздеветнаестогиспочеткадвадесетогвека,Сле
сорсеуврломалојмерибависпецифичнимаустралијским
пејзажем и управо на тај начин спроводи натурализацију
земље.Описивањенеприступачнедивљинеиживотињако
јесaевропскетачкегледиштаизгледајугротескносамоби
даљеучврстилодоминантноиисторијскизаснованоевро
центричноверовањедајеаустралијскиконтинентмонстру
зоно „неместо”, негатив европске природе, а исто тако и
европскогдруштвеногсистема,којијеуказненојколонији
сасвим изокренут, тако да једном ослобођени затвореник
може својим радом стећи богатство.32Слесор се са истим
циљем–радипрекидањаевроцентричногпоимањаАустра
лије–небавиниживотомуказненојколонији,већизворза
поезијутражиилиупрвимистраживачима,попутКапетана
ЏејмсаКука,илиучувенимморепловцимаиздеветнаестог
века,какавјебиоКапетанФрансисЏозефБејлдон(Francis
JosephBayldon)којијепослужиокаомоделзаКапетанаДо
бинаизистоименепесме.СлавакојујеуАустралијиСлесор
заслужиокаопрвипризнатипесникмодернизмазаснивасе
управонаморепловачкојпоезији,укојојјеидиомоткрића
новихпространстава,уједноисамооткрићановенације,де

30Исто,стр.59.
31Видети:Ashcroft, B.Griffiths,G. andTiffin,H. (1998)Key Con cepts in 

PostCo lo nial Stu di es,LondonandNewYork:Routledge,p.32
32Видети:Brittan,A.Australasia, in:The Ro u tled ge Com pa nion to Post co

lo nial Stu di es, ed.McLeod, J. (2007),London andNewYork:Routledge, 
pр.7577.
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ловаосасвимпригодно„уземљисанедовољноуспоставље
номкултурномтрадицијом”.33  

Процеспретварањаисторијеуприродувероватнојелакше
приметитиипротумачитинапримеримамитологизованих
историјских личности. Трансфигурација историјских лич
ности била је блиска Слесору од самих почетака ствара
лаштва;тако,примераради,песма„МаркоПоло”преноси
говорникаусветПоловихприповестиоКублајКануиуза
вршнојстрофинаглашавадасуПоловеречи,укојејесвет
КублајКанаутиснут, једининачинопстанкаитрајањатог
света.34НизкојиводиодМаркаПола,прекоЏејмсаКукадо
ФрансисаБејлдона,даљеучвршћујевезуизмеђуевропскеи
аустралијскеисторије,сациљемдасеАустралијапредстави
као земља достојна свих европских (освајачких, истражи
вачкихиприповедачких)достигнућа.ДокјеПолоупозна
ваоисточнеинедовољноистраженеземље,Кукјенаставио
његоврадтимештоједопловиодоисточнеобалеАустра
лије,аБејлдонјеАустралијуопловио,проучаваоиподуча
ваооњој.Свимајезаједничкасликаосвајањаморскогпро
странства, уједно овладавања местом трансформације – и
тојеоноштооветриличностипотенцијалноиздижеизнад
историје,чиниихподложниммитологизацијиипоистове
ћујесаприроднимсиламакојеимајуспособностконтроли
сањаживотаисмрти,илипаксаликовимаизкласичнеми
тологије,попутОдисејасакојимсеидентификујеСлесоров
КапетанДобинговорећио„сопственојодисеји,усамљеним
путовањима”.35 

ОноштојеисторијскогкапетанаЏејмсаКуканачинилопо
себноподложниммитологизовањубилајеиницијалнатај
новитостњеговог задатка – илузија створена окоњеговог
путовањауПацифик–јерје,иаконаводнопослатуЈужни
ПацификдапосматратранзитнупутањуВенере,одБритан
ског Адмиралитета добио поверљива упутства да испита
постојање континента о којем се до тада само нагађало.36 
НаконштојесапосадомпровеошестмесецинаНовомЗе
ланду,испитујућиземљу,људеиобичаје,Кукједонеоисто
ријскуодлукукојаједоказаладасезападноодновозеланд
скихострва,одељенаодњихмореузом,налазизасебнакоп
ненатериторија–одлукудасеотисненазапад:

33Haft,A.J.(2011)IntroductiontoMapsandMappingin:KennethSlessor’s
PoeticSequenceTheAtlas,Car to grap hic Per spec ti vesNo.70,p.10.

34Slessor,K. (1947)One Hun dred Po ems, Sydney andLondon:Angus and 
Robertson,p.11.

35Исто,стр.52.
36Shaw,A.G.L.(1975)The Story of Au stra lia,London:FaberandFaberLimi

ted,p.32.
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...„Бирај,Бугенвиле!”,

Ветарјевикнуоједном,аБугенвилзачуглас

Господа,гдегаразборитозоведаскренеодобале

Гдеветрисуспокојни,теодабрасевер,путветра.

ТакојеиКукодабраосвоје,

Прекоруба,учељустивражје,

Сахраномзачетиримесеца,морнаримамахнитимодснова

Оенглескомпиву,топлимамбаримаидому.

ТакојеодабраоКук,такојеКукзапловионазапад,

ТакољудисадпишупесмеуАустралији.37

Митски простор запада познат је јошиз временаПитаго
рејаца као страна таме, за разликуодисточне стране све
тлости:доксеисточна,деснастранаповезујесаограниче
њем, западнаилилева сеповезује са зломнеограниченог,
неистраженог, хаотичног простора.38 Овладавање таквим
простором јесте подухват намењен само најхрабријим хе
ројима,довољносмелимдасесупротставеивољибогова.
ТакоиСлесорописујеКапетанаКука,„вишечаробњакане
го обичног човека”, „демона са периком који баца чини”,
„у звездама чита писмена” и управља бродом „својом кр
вљу”,апосадулечи„биљемзакојесусамобоговимогли
знати”.39ДругавизијаКапетанаКукаописујесусретпоса
десаВеликимкоралнимгребеном,којиКукопловљавабез
мапе.СвевремеСлесористичевеличинуКапетанаКукау
односунадругеморнаре,којиуњегаимајунеограничено
поверењеиодкојихјеонусвемуспособнијиибољи,то
ликодачаки„хрчегласнијеодсвих”.40Успостављањепро
сторнихиодноснихвезајесте,премаБарту,основниначин
излагањамитскеформе.Илустрацијазапесму„Петвизија
КапетанаКука”приказивалајеКукакакоседисакомпасом
уједној,анеисцртаноммапомудругојруци,окружентрима
морнарима, Нептуном, морским чудовиштем и сиреном.41 
Сама песма осликава Кука за кормилом, међу уснулим

37Slessor,K. (1947)One Hun dred Po ems, Sydney andLondon:Angus and 
Robertson,p.66.

38Tuan,Y.(2001)Spa ce and Pla ce: The Per spec ti ve of Ex pe ri en ce,Minneapo
lis:UniversityofMinnesotaPress,p.98.

39Slessor,K. (1947)One Hun dred Po ems, Sydney andLondon:Angus and 
Robertson,p.65.

40Исто,стр.66.
41Haft,A.J.(2011)IntroductiontoMapsandMappinginKennethSlessor’s

PoeticSequenceTheAtlas,Car to grap hic Per spec ti vesNo.70,p.18.
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морнарима,испреддвахронометра,инакрају,Кукакакопа
данаконштојесмртнорањенножем.Концепткојисе,пре
маБарту, образује окоформеизложен је у видументалне
слике,мањеиливишедефинисаногзнањаисећања;42тако
сеупоследњојвизијиоткривадајечитаваповестоКапе
тануКукупроистеклаизсећањаједногодњеговихморна
ракоји,садастар,слеписам,проводиданеусвомдомуу
Шкотскојипреносипричуовеличанственомкапетанупред
публикомодчетирипразнестолице.Каконеумитнипроток
временаодносисвељудскеживоте,једининачинопстанка,
каоиуслучајупричеМаркаПолаоКублајКану,јестекроз
приповедање.Уприповедањунепостојиобјективнаистина
имогуће једасеособакојуисторијапамтикао једногод
великихморепловацаизпериоданајвећихсветскихоткрића
нађеудруштвусиренаиморскихчудовишта,каобожанско
биће,„опсенаркојисеругатајфуну”43јергасвојималхемиј
ски тајанственим знањемможелако савладати.Чињеница
дајеприказКапетанаКукадвострукоизмештенодчитаоца
–каоописморнаракојинампреносипесникопхрванпрото
комисторијскогвремена–указујенанемогућностспознаје
правеистине,каоштосеиизостанкомдавањапостојећих
имена местима описаним у „Атласу” занемарује реални
просторинаговештавадасетакавконтактизмеђуљудии
земље може одиграти било где.44 Таква универзализација
значења представља основу процеса митологизације, јер
сеуњојгубиисторијскаоснова,априповестсеизносикао
природнипоредакствари.Односисторијскеилигеографске
истинепремаприповестиоњојсличанјеодносуколонизо
ваногсубјектапремаколонизатору:приповестнегираисто
ријскеособинедогађајаиличностиисмештаихувечиту,
безвременскуи универзалну садашњост, једномречју, пу
темколонизацијевршикрађусвихреалниходликавреме
наипростора.Сликаморепловствазаузимаутомпроцесу
кључноместо,будућидаморекаосимболтрансформације
представљапростор запроживљавањекључнихживотних
догађаја,аистотакоиметафорузастварнуситуацијучове
чанстваиистинскостањечовека.45  

Барттврдидајепоезија,апосебносавремена,једанодрет
кихсистемакојисесавеликимуспехомборипротивмито

42Barthes,R.(1991)Mytho lo gi es,NewYork:TheNoondayPress,pр.120121.
43Slessor,K.(1947)One Hun dred Po ems,SydneyandLondon:AngusandRo

bertson,p.67.
44Haft,A.J.(2011)IntroductiontoMapsandMappinginKennethSlessor’s

PoeticSequenceTheAtlas,Car to grap hic Per spec ti vesNo.70,p.21.
45Auden,W.H.(1950)The En chafèd Flood: or, The Ro man tic Ico no graphy of 

the Sea,NewYork:VintageBooks,pр.1213.
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логизације,јеронатежикауспостављањупресемиолошког
стањајезика,трансцеденцијизнакаињеговојрегресијика
чистом значењу – не значењу речи, већпри род ном значе
њусамествари.46Самимтимштосавременапоезијаодбија
формализованувезуизмеђуозначитељаиозначеногипоку
шавадајештовишерастегненебилинатајначинухватила
есенцијустварности,то јечиниподложнијоммитологиза
цији,јерутежњидапреобликујестварност,митупоезији
налазиформукојајетојстварностивишеприближенанего
другеврстедискурса.Дабисеодговорилонапитањекојису
спољашњифакториутицалинаспецифичанизразпесника
попутСлесораињиховупосвећеностморепловачкојпоези
ји,којасеокренулаисторијиосвајањаАустралијеитежила
даподухватеморепловацаикартографскоописивањеземље
представикаоуниверзалнуљудскуситуацију,лишенукон
кретнихвременскихипросторниходредница,потребно је
осврнутисенакултурну,друштвенуиполитичкуситуацију
у земљиудеценијинаконзавршеткаПрвогсветскограта,
обележенувеликомекономскомкризомидуховнимразоча
рањем.АустралијскејединицесуизбитакаПрвогсветског
рата изашле са највећим бројем људских жртава од свих
снагакојесусебориленастраниВеликеБританије.47Уве
ћинибитакаслужилесукаоударнетрупе,спремненасвако
британсконаређење,иакосуаустралијскивојнициодлазили
ураткаодобровољци,безобавезнемобилизације.Безоб
зиранаконачнуизвојеванупобедуинизуспешнихбитака
уФранцуској,првабиткаукојојсуаустралијскеиновозе
ландскетрупеучествовале,биткакодГалипоља1915.годи
не,завршиласетрагичнопоњих,саоко9.000погинулихи
скоро20.000рањених.Какосеближиокрајрата,уАустра
лији јераслоантиратнорасположењенародаивладајућих
слојевадруштва,подстакнутотрошковимаипостепеносве
чвршћимуверењемдасеАустралијанцинесмејукористити
каопукооруђезапотребебританскеИмперије.Првисвет
скиратјеуАустралијидовеодонајвећегталасанациона
листичких осећања.Осећај да су се аустралијски војници
жртвовализарадИмпериједовеоједотогадаучешћеАу
стралије у рату не остане запамћено по коначној победи,
већпокатастрофалномстрадањуАустралијанацаприликом
искрцавањауГалипољу.Тострадањерадициљевадругих,
већихсилазадобилојесимболичкообележјеудануискрца
вањауГалипоље,дану„кадајеАустралијапосталанација”,
остварившиподухваткојијојједонео„великувојнуславу

46Видети Barthes, R. (1991)Mytho lo gi es, NewYork: The Noonday Press, 
pр.132133.

47Укупанбројжртавабио је 226.000.ВидетиShaw,A.G.L. (1975)The 
Story of Au stra lia,London:FaberandFaberLimited,pр.219221.
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достојнуземаљастарогсвета”.48Нарачунсвесрдногучешћа
изаслугаурату,Аустралијајеизашлаизпацифичкепери
феријеукојојседотаданалазиланадруштвенојмаписве
та,штојетадашњипремијер,ВилијамМорисХјуз(William
MorrisHughes),истакаонаПарискојмировнојконференци
ји,накојојје„уцртаоАустралијуна‘дипломатскумапу’”.49 
Окретање песника тридесетих година, пре свих Слесора
каоједногоднајактивнијихинајукљученијихудруштвени
живот,каисторијскомосвајањуАустралијеињеноммапи
рању, идеолошки се поклопило са расположењем којем је
допринело учешће у рату.Исто тако, разбијање илузија о
напреткунацијекојејеуследилокрајемдвадесетихгодина
наконкрахаберзеиекономскекризе,допринелојемелан
холичном тонуСлесорових песама, у којимаКапетанКук
умире,азањимостајесамостариислепиморнар,немно
горазличитодЕлиотовог„Геронтиона”,докКапетанДобин
наконживотапроведеногуморскимпутовањимаибиткама
остаје затворенусвојој соби,са„малимгробљемслатких
есенцијаидрагимспоменплочама”,одаклегледамагловиту
луку,плимукојанадолази„кознаоткудаизарадчега”и„бе
ламртвателатуусидрена,умочварамаугашеногсветла”.50 

Документујући свакодневна дешавања, посежући за исто
ријским чињеницама из давних времена освајања нових
деловасветаипотомтрансформишућипознатустварност,
попуткартографа,ууниверзалнупричуољудскојсудбини,
Слесорје,извесно,надобарначин,представиопериодна
ционалногзаноса,аистотакоиратногразочарања,којеје
омогућилоиобичномчовекудасепоистоветисаисториј
скимкапетанимајерсу,накрају,свиљудисамореквизити
историјскогвременакојетече,атрајнуславумогуочекива
тијединоузаписимапесникамађионичара.Иакојеживот
КенетаСлесора у великојмери бионеоптерећен савреме
нимпроблемимаинималомеланхоличан,осећањедаживот
неумитноизмичеидасеможетрајносачувати јединокао
сликаизвученаизпротокавременапрожелојецелуњегову
поезију.Поетскомтрансформацијомисторијскихподатакао
откривањуАустралијепесникједопринеопобољшањупо
ложајаовеземљенасветској(пресвегауметничкој)сцени,
чимејеиспратиоучвршћивањењеногположајанаполитич
кој сцени.Завремекада сеуАустралијибудила свесност
оидентитетунезависномодкултурногидентитетаВелике
Британијеикадасусерађаланационалнаосећања,билоје

48Исто,стр.222.
49Исто,стр.229.
50Slessor,K.(1947)One Hun dred Po ems,SydneyandLondon:AngusandRo

bertson,pр.5354.
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потребнопоткрепититусвесностиосећањанаративомили
митом.ТакојеСлесор,исцртавшимапузамишљенеземље
Кукузпоказаодаосвајачкипоходинисунамењенисамонај
већимсиламаидамоћкартографаможесапунимправомда
сенађеиурукамамладеАустралије,аописавшиКапетана
КукакаојунакапоОдисејевомузорупредставиојеАустра
лију не само као кћеринску колонију британске Импери
је,већкаодомовинуукојојћељудиинаконњеговесмрти
писатипесме.
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Abstract

One of the most significant contributions of the twentiethcentury
Australianpoetrywastheinventionofthesocalled“voyagerpoetry”.
Theterm,whichreferstopoemsaboutmariners,maritimeadventures,
explorationanddiscoveries, reached itsmostcompleteexpression in
the oeuvre ofKenneth Slessor, arguably one of themost celebrated
Australianpoets,whoislargelyconsideredtobethefirstauthentically
modernist voice ofAustralia. In presenting hismost famous poems,
suchas“The Atlas”and“Five Visions of Captain Cook”,anddescribing
theprocessofliterarymythmakingonwhichtheyarebased,thispaper
will rely on Roland Barthes’s definition of contemporarymyth as a
secondordersemiologicalsystem.Oneofthemostprominentfeatures
ofcontemporarymyth,accordingtoBarthes,isthatitdistortshistorical
reality by transforming history into nature.This paper proposes that
Slessor uses the same process of distortion in his voyager poems,
rootingtheminhistoricallyorgeographicallyapprovedfacts,onlyto
render those facts universally acceptable as archetypal situations or
mythicalcategories.OursecondpropositionisthatSlessor’sprocessof
mythmakingisideologicallymotivatedbytherisingnationalsentiment
intheaftermathofWorldWarI.Slessor’smajorpoemswerewritten
between1927and1932,theperiodwhenAustraliastrovetoestablish
itspoliticalandculturalidentityindependentoftheimperialisticBritish
influences. The analysis of the poems aims to show how available
historicalandgeographicaldataareuniversalized inSlessor’spoetry
and how they consequently transform history into nature. Whereas
historicaltruthislostintheprocess,universaltruthisemphasizedasa

legitimateexpressionofthestateofthemodernman.

Key words: mythmaking, poetry, Kenneth Slessor, Roland Barthes,  
history, seafaring


