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СТЕФАН МАЛАРМЕ  

 Рођен је 1842. године у Призу. Био је француски песник, један од 

оснивача симболизма. Најпотпуније је изразио тежње симболизма да потпуно новим песничким 

језиком стварају чисту поезију која треба да открије апсолутну стварност ослобођену од 

вулгарности свакодневног живота. Маларме је био заговорник тезе да поезија не треба да 

именује ствари већ да ствара њихову атмосферу, она не треба да казује него да наговештава, не 

да делује описом и сликом него сугестијом. Овим схватањем песник језику даје главну 

предност.  За разлику од других симболиста који су своје незадовољсто изражавали боемским 

животом, Маларме је живео мирним животом професора енглеског језика.  

1. Прочитајте три различита препева Малармеове песме „Гроб Едгара Поа“. Размислите који 

вам се препев више допада и образложите свој одговор. 

2. Због чега је Маларме посветио песму чувеном америчком приповедачу? 

ГРОБ ЕДГАРА ПОЕА 

У њег самог најзад вјечност га окрену 

и сад ето пјесник голим мачем бије 

свој вијек пун ужаса што спознао није 

славље смрти у том гласу нечувену. 

 

Скоком хидре, кад чу да анђел донесе 

нов и чишћи смисо пучкој ријечи, цио 

свијет разгласи да је све те чари пио 

у нечасну валу неке црне смјесе. 
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Земље и облака душманских, о јади! 

Ако дух наш од тог рељеф не изради 

да сјајни гроб Поеов њим украшен сване, 

 

та хрид мирна, пала из тамна судара 

нек бар гранит овај вјечну брану ствара 

црном лету клетви у будуће дане. 

*** 

ГРОБ ЕДГАРА ПОА 

Такав каквим га је вечност најзад хтела, 

Песник голим мачем јури све бесније 

На свој век ужаснут што схватио није 

Да тим чудним гласом смрт се моћно плела! 

 

Сви, као зла хидра кад зачу анђела 

Што речима даде значење јасније 

Објавише гласно да то су мађије 

кроз нечасни талас неког црног врела. 

 

Од тла и облака душманског, о вају! 

Ако наше мисли рељеф не вајају 

Којим се сад кити гроб Поов блистави, 
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Мирна хриди коју мрачни очај сруши, 

Нека онда овај гранит заустави 

Црна јата Клетве у будућој тмуши. 

*** 

ГРОБ ЕДГАРА ПОА 

Тек што га у Себе вечност преобрази, 

Мачем голим Песник бунити је стао 

Век свој ужаснут јер није препознао 

У том чудном гласу смрт у власној снази! 

 

Они, скоком хидре што чу да се гласи 

Анђео кад речи смисао је дао, 

Обзнанише гласно да су чини зао 

Гутљај црног вала у ком част се гаси. 

 

Од земље и тмуше душманске, о ваја! 

Ако мисао нам рељеф не изваја 

Да гроб Поа краси лепотом свог сјаја, 

 

Мирна стено, тамном неком коби што си 

Пала, гранитно се испречи до краја 

Црном крилу Хуле што будућност носи! 

 


