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ПЕСМЕ У ПРОЗИ1

„Ко од нас ни је, у сво јим сла во љу би вим да ни ма, ма штао о чу ду пе снич ке про зе“ 
(СД 3)2 [‘Qu el est ce lui de no us qui n’a pas, dan sses jo urs d’am bi tion, rêvé le mi rac le d’une 
pro se poéti que’ (OC I 275)],3 пи та се Бо длер у пи сму Ар се ну Усеjу, пре не го што, у окви-
ру вла сти тог пи та ња, рас ту ма чи шта под ра зу ме ва под чу дом пе снич ке про зе:

му зи кал не и без рит ма и сли ка, до вољ но гип ке и до вољ но гру бе да би се при ла го ди ла 
свим лир ским кре та њи ма ду ше, та ла са њу са ња ри је, под ско ци ма све сти? (СД 3)

[mu si ca le sans rythme et sans ri me, as sez so u ple et as sez he urtée po ur s’adap te ra ux 
mo u ve ments lyri qu es de l’âme, aux on du la ti ons de la rêverie, aux so u bre sa uts de la con sci-
en ce? (OC I 275–6)]

Овим пи та њем Бо длер за по чи ње по ду хват пи са ња пе са ма у про зи и, ако је чи та-
лач ко ин те ре со ва ње за Бо дле ро ве пе сме у про зи то ли ко по ра сло у про те клих два де-
сет го ди на да се мо же ме ри ти, бар пре ма бро ју ско ри је об ја вље них кри ти ка, са пе-
сма ма у сти ху ко је су га про сла ви ле, он да су то ме умно го ме до при не ла до ми шља та 
пи та ња ко ја се у овом ино ва тив ном де лу по ста вља ју. А пи та ња има мно штво, и то не 
са мо оних ко ја се по кре ћу у кри тич ким сту ди ја ма о збир ци Па ри ски сплин, не го и оних 
ко ја се на ла зе уну тар са мог пе снич ког тки ва. Пи та ња ко ја се сре ћу у пе сма ма че сто 
су, по пут овог о пе сма ма у про зи, ре то рич ка, за то што се од са го вор ни ка не оче ку је 
од го вор. Пра ва пи та ња су со ци јал но ман да тор на (ако на њих не од го во ри мо, на но си-
мо увре ду): та ква пи та ња из и ску ју од го вор. С дру ге стра не, ре то рич ка пи та ња су дво-
сми сле на. Пред ста вља ју се као пи та ња, али су за пра во из јав не ре че ни це ко је не зах-
те ва ју од го вор то ли ко ко ли ко га на ме ћу – те чи та о че во (из ну ђе но) ћу та ње ту ма че као 
одо бра ва ње. Бо дле ро ва ре то рич ка пи та ња ко ри сте функ ци о нал ну не у са гла ше ност 
– не ус кла ђе ност фор ме (упит ног об ли ка, пи та ња) и са др жа ја (из јав ног об ли ка, тврд ње) 
– у ци љу пред ста вља ња дру гих ти по ва не у са гла ше но сти. По ста вља ње то ли ког бро ја 
пи та ња, и пре и спи ти ва ње по ступ ка, фор ме и чи ње нич но стањe ко је та кво ис пи ти ва-
ње под ра зу ме ва, дру гим ре чи ма ука зу је на то да се Бо длер све сно упу стио и ухва тио 
у ко штац са уме ћем и стра те ги ја ма ре то ри ке. На тај на чин про у ча ва пи та ња пе снич ке 

1 Желела бих овом приликом да се захвалим Универзитету у Конектикату на пруженој подршци. 
Истраживање за овај рад, као и само писање рада, обавила сам током студијског боравка на 
тамошњем Институту за друштвене науке.
2 Са бра на де ла Шар ла Бо дле ра, књ. 2, ур. Цве та Ко тев ска, прев. Бо ри слав Ра до вић, Љу би ца Ба у ер- 
-Про тић, Ју га на Сто ја но вић, Мар ко Ка та нић, Иза бе ла Кон стан ти но вић, Јо ван ка Че ме ри кић, текст 
при ре дио и ко мен та ре на пи сао Ра ди во је Кон стан ти но вић (Бе о град: На род на књи га, 1979). 
3 Œuvres complètes, 2 то ма, ур. Cla u de Pic ho is (Pa ris: Gal li mard, Bi bli othèque de la Pléiade, 1975–6).

МЕЂАШИ

Соња Стивенс



61

фор ме, раз ма тра фи ло зоф ске и со ци јал не про бле ме и ан га жу је чи та о ца на ве о ма по-
се бан на чин – на чин ко ји је, као што ће мо ви де ти у да љем тек сту, те сно по ве зан са 
об ли ци ма су сре та и раз ме не ми шље ња ко ји се од и гра ва ју у ње го вим пе сма ма у про зи. 

Пи смо Ар се ну Усеjу и ди ску та бил ни ста тус тек ста

Пи смо Усе ју сво је вр сна је по све та ко ја ујед но има уло гу пред го во ра. Упра во у том 
пи сму по ста вља се по ме ну то пи та ње о при ро ди пе снич ке про зе. Пи та ње, иако ја сно 
ре то рич ко, осми шље но је та ко да из гле да као отво ре на (или јав на) раз ме на ми шље ња 
са Усеjом, ути цај ним но вин ским уред ни ком и књи жев ном лич но шћу то га до ба, ко га 
је вла сти та ам би ци ја, ка ко то Бо длер при ме ћу је у не ком од на ред них пи та ња не ко ли-
ко ре да ка ка сни је, на гна ла да „по ку ша“ не што слич но:

Зар и ви са ми, дра ги мој при ја те љу, ни сте по ку ша ли да пре ве де те на пе сму пи ска ви 
по вик Ста кло ре сца, и да у лир ској про зи из ра зи те све оне без на де жне на го ве шта је ко је 
тај по вик од но си пре ма пот кро вљи ма, по врх улич не ма глу шти не? (СД 4)

[Vo us-même, mon cher ami, n’avez-vo us pas tenté de tra du i re en une chan son le cri stri-
dent du Vi tri er, etd’ex pri mer dans une pro se lyri que to u tes les déso lan tes sug ge sti ons que 
ce cri en vo ie ju squ’aux man sar des, à tra vers les plus ha u tes bru mes de la rue? (OC I 276)]

Ова пи та ња, ка ко о при ро ди пе са ма у про зи та ко и о Усеjовим вла сти тим по ку ша-
ји ма да одговoри на иза зо ве ко је по ста вља ова фор ма, не дво сми сле не су тврд ње 
ко ји ма се на гла ша ва вред ност пе снич ке про зе, иако се због упит ног об ли ка ко јим су 
из ра же не мо же чи ни ти да ма ло гу бе на сна зи. 

Узор или пре те ча ко га Бо длер на во ди и за свој и за Усеjов екс пе ри мент – Га спар од 
Но ћи Алој зи ју са Бер тра на – под врг нут је истом по ступ ку кад Бо длер, у за гра ди, пи та: 
„зар књи га зна на ва ма, ме ни и не ким на шим при ја те љи ма, не ма сва пра ва да бу де 
на зва на чу ве ном?“ (СД 3) [‘un li vre con nu de vo us, de moi et de qu el qu es-uns de nos 
amis,n’a-t-il pas to us les dro its àêtre ap peléfa me ux?’ (OC I 275)]. Упо тре ба кур зи ва на овом 
ме сту, као и при упо тре би ре чи пе сма ко јом се упу ћу је на Усеjово де ло, сиг на ли зи ра 
још је дан об лик ин ди рект не ко му ни ка ци је у ко јој се го вор ник осла ња на за јед нич ко 
пред зна ње, на кон вен ци је и на на ше чи та лач ко уме ће да из во ди мо за кључ ке ко ји нам 
по ма жу да на пра ви мо раз ли ку из ме ђу до слов ног и им пли цит ног зна че ња не ког ис-
ка за. Дру гим ре чи ма, пи смо Усе ју осла ња се на иро ни ју ко ја, баш као и ре то рич ка 
пи та ња ко ја је на гла ша ва ју, пред ста вља је дан об лик дво сми сле но сти – фор му ко ја 
по чи ва на истом не скла ду. Но, прем да се мо же ре ћи да ре то рич ка пи та ња и иро ни ја 
де лу ју као тан дем, ва жно је ис та ћи да пи та ња, по ред дру гих по ка за те ља ко ле ба ња – 
као што су „дел це“ [‘un pe tit ouvra ge’], „да оку шам не што слич но“ [‘ten ter qu el que cho-
se d’ana lo gue’] – ства ра ју осе ћај окле ва ња, не си гур но сти или скром но сти, док се иро-
ни ја је два скри ве ном су пер и ор но шћу сна жно од у пи ре том осе ћа ју. Ре то рич ко пи та ње, 
ко је из гле да исто као пра во пи та ње, иде у па ке ту са иро ни јом, а при том, ла жном 
скром но шћу успе ва да про ту ри сво је ствар не ста во ве с го то во истом ефи ка сно шћу 
као и дво сми сле на иро нич на опа ска.
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У по след њем па су су пи сма ра све тља ва се тем пе ра мент ко ји сто ји иза ових об ли ка 
дво лич но сти и об ја шња ва ју се раз ло зи ко ји су до ве ли до ове дис кур зив не стра те ги је: 

Али, исти ни за во љу, бо јим се да ме љу бо мо ра ни је баш усре ћи ла. Чим сам за по чео 
рад, опа зих да не са мо што сам остао ве о ма да ле ко од сво га та јан стве ног бли ста вог 
узо ра већ и да ства рам не што (уко ли ко се мо же ре ћи да то је сте не што) са свим дру га
чи је, чи ме би се сва ко осим ме не без сум ње по но сио, али што мо же са мо да ду бо ко по ни
зи онај дух ко ји нај ве ћом ча шћу за јед ног пе сни ка сма тра оства ре ње упра во оно га што 
је на ме ра вао да ура ди. (СД 4)

[Ma is, po ur di re le vrai, je cra ins que ma ja lo u sie ne m’ait pas porté bon he ur. Sitôt que 
j’eus com mencé le tra vail, je m’aperçus que non se u le ment je re sta is bien loin de mon mystéri-
e ux et bril lant mod èle, ma is en co re que je fa i sa is qu el que cho se (si ce la pe ut s’ap pe ler qu el
que cho se) de sin gu liè re ment différent, ac ci dent dont to ut autre que moi s’enor gu e il li ra it 
sans do u te, ma is qui ne pe ut qu’hu mi li er pro fondément un esprit qui re gar de com me le plus 
grand hon ne ur du poè te d’ac com plir ju ste ce qu’il a pro jeté de fa i re. (OC I 276)]

Пе сни ко во „ду бо ко по ни же ње“ би ва хи пер бо лич но из вр ну то тврд њом да не што 
чи ме би се дру ги по но си ли за пе сни ка по пут ње га пред ста вља сра мо ту, а на ро чи то 
та ко из гле да по што је ими та ци ја Бер тра на обич на вар ка. „Та јан стве ни бли ста ви узор“ 
на ко ји се угле да ју Бо дле ро ве пе сме у про зи ни су Бер тра но ве пе сме, ни ти Усе јо ве, 
не го ње го ве соп стве не („да ле ко од сво га та јан стве ног бли ста вог узо ра“); а оства ре ње 
је, без об зи ра на то што не до сти же не ки за ми шље ни пер фек ци о ни стич ки пе снич ки 
иде ал, „са свим дру га чи је“ [‘sin gu liè re ment différent’], при че му се ис ти че је дин стве ност 
де ла, то јест, ње го ва ори ги нал ност. Пе сник узи ма у об зир ко ли ко чи та о че ва ин те ре-
со ва ња, то ли ко и уред ни ко ва – и то не са мо чи та о че ва ин те ре со ва ња не го и ње го ва 
или ње на оче ки ва ња. Кад се ла жном скром но шћу ума њи зна чај де ла, чи та лач ка оче-
ки ва ња се уна пред сма њу ју – по ди ла зи се чи та о цу – да би се, за тим, та оче ки ва ња 
пре ма ши ла ка ко од ми че чи та ње де ла.

Вид на дво сми сле ност или мо жда, тач ни је ре че но, двој ност са др жа на у ре то рич ким 
пи та њи ма и иро нич ном дис кур су, укљу чу ју ћи и тен ден ци је ка скром но сти/су пер и ор но-
сти, та ко ђе је из ра же на и у на сло ву де ла. Као што пи смо игра уло гу пред го во ра, та ко 
на слов од ре ђу је на чин чи та ња де ла. А ово де ло има два на сло ва. С јед не стра не, на слов 
Па ри ски сплин ука зу је на са др жај, од но сно те ме; а с дру ге, Ма ле пе сме у про зи де фи-
ни ше фор му. О дво стру ко сти на сло ва го во ри се и у пи сму, у ком се осим осо бе но сти 
фор ме раз ма тра и мо ти ва ци о на уло га гра да, јер је ам би ци ја за пи са њем по е зи је град-
ско де те: „На ро чи то се у бо ра вље њу по го ле мим гра до ви ма, у укр шта њу њи хо вих 
без број них од но са, ра ђа тај иде ал што нам не да је ми ра“ (СД 4) [‘C’est sur to ut de la 
fréqu en ta ti on des vil les énor mes, c’est du cro i se ment de le urs in nom bra bles rap ports que 
naît cet idéal obsédant’ (OC I 276)]. Као што су ис та кли број ни кри ти ча ри, и сам жа нр, 
чи ји на зив је ок си мо рон, све до чи о двој но сти; и, као што сма тра Цве тан То до ров, ове 
пе сме у про зи су „тек сто ви ко ји се већ у за мет ку за сни ва ју на спо ју су прот но сти“.4 

4 Tzve tan To do rov, ’Po e try Wit ho ut Ver se’, у: The Pro se Po em in Fran ce. The ory and Prac ti ce, ур. Mary 
Ann Caws и Her mi ne Riff a ter re (New York: Co lum bia Uni ver sity Press, 1983), стр. 64.
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До ка зи о то ме се на ла зе и у на сло ви ма по је ди них пе са ма ко ји са др же кон траст не јук-
ста по зи ци је (као што су „Лу да и Ве не ра“, „Псе то и бо чи ца“, „Ди вља же на и ка ћи пер на 
ма за“, „Су па и обла ци“, „Стре ли ште и гро бље“) или у оним пе сма ма ко је двој ност пред-
ста вља ју по мо ћу кон крет ног оте ло вље ња (као што су „Су тон“, „Лу ка“, „Огле да ло“, „Ко ја 
ли је пра ва?“ и „Дво ја ка со ба“). Сто га не тре ба да из не на ди што фор ма ко ја је на ста ла 
као спој фун да мен тал но су прот них дис кур зив них мо ду са (по е зи је и про зе) пре и спи-
ту је вла сти те од но се и упо шља ва ре то рич ке стра те ги је ко је до зво ља ва ју су прот но-
сти ма да се одр же. Ако су ре то рич ка пи та ња, по пут са мих пе са ма у про зи, вр ста тро-
па ко ји раз ви ја ју фор му у јед ном прав цу, а са др жај у дру гом, он да мо жда не тре ба да 
нас чу ди што се то ли ко де ло твор но ко ри сте у Па ри ском спли ну; и мо жда би тре ба ло 
да их по сма тра мо, ка ко нас на во де на сло ви и пи смо Усе ју, као на чин ис пи ти ва ња пе-
снич ких по сту па ка тек ста. 

Пре и спи ти ва ње по е зи је

Сми сао пре и спи ти ва ња по е зи је је, на рав но, дво јак: ства ра ње но вог жан ра ја сно 
до во ди у пи та ње гра ни це и огра ни че ња по е зи је; а ово су пе сме ко је пре и спи ту ју, не 
са мо за то што екс пе ри мен ти шу с фор мом, не го и за то што у ве о ма до слов ном сми слу 
има ју об лик пи та ња. Ниг де то ни је из ра же ни је не го у пе сми „Стра нац“, ко јом за по чи ње 
збир ка; пе сми ко ја је струк ту ри са на као низ пи та ња на ко ја се не од го ва ра ди рект но. 
Ов де на ла зи мо при мер со ци јал но ман да тор ног пи та ња, јер се ра ди о пи та њи ма на 
ко ја се оче ку је од го вор и ко ји ма се со ци јал но и иде о ло шки си ту и ра „стра нац“ у пе сми. 
Шест пи та ња до би ја ју шест од го во ра ко ји су при ме ре ни по пи та њу фор ме (од го вор 
је мо ду ли ран пре ма пи та њу), али се са го вор ни ку, при том, не да је ди рек тан за до во-
ља ва ју ћи од го вор. Пу тем ове пе сме Бо длер из ра жа ва уко ре ње ну раз ли ку из ме ђу 
дру гог, од но сно, аут сај де ра (‘étran ge/étran ger’) и упу ћу је на пе сни ка као тог дру гог, 
бу ду ћи да је ње го ва нај и зра же ни ја осо би на, ис ка за на у ње го вим по след њим ре чи ма, 
љу бав пре ма чу де сним обла ци ма. Пе сни ка у „Су пи и обла ци ма“, по што је ухва ћен 
„загледа[н] у по кре тљи во не и мар ство ко је бог ства ра од ис па ре ња, у чу де сна зда ња 
од нео пи пљи вог“ [‘con tem pl[ant] les mo u ve ments ar chi tec tu res que Di eu fa it avec le sva-
pe urs, les mer ve il le u ses con struc ti ons de l’im pal pa ble’], ње го ва „ле па дра га на“ [‘bel le 
bien-aimée’] агре сив но на зи ва „п....... в...., што тр гу јеш обла ци ма“ (СД 110) [‘s . . . b . . . . . de 
mar chand de nu a ges’] (OC I 350). Раз го вор је дис функ ци о на лан, јер се са го вор ни ци 
ра зи ла зе (иде о ло шки); они не по шту ју исте вред но сти. Прем да пи та ња у пе сми „Стра-
нац“ ни су ре то рич ка стрикт но го во ре ћи, она на ме ћу од го вор или иде о ло ги ју ти ме 
што го во ре о оно ме што при пад ник сред ње кла се ко ји по ста вља пи та ња ви со ко це ни 
(о по ро ди ци, при ја те љи ма, зе мљи с при ме сом па три о ти зма, ле по ти и нов цу), а по што 
го вор ник од би ја да при ста не на ову „игру“ пи та ња и од го во ра, од го во ри ко је да је на 
сво је вр стан ре то рич ки на чин им пли ци ра ју но ва пи та ња. Не ки сма тра ју да се у овој 
пе сми на из ве стан на чин на ста вља ди ја лог из пи сма Усе ју (где је Усе ју до де ље на уло-
га чо ве ка из сред ње кла се ко ји по ста вља пи та ња, а Бо дле ру уло га ин те лек ту ал но 
су пер и ор ни јег аут сај де ра). Иако се прет ход но ту ма че ње мо жда чи ни по ма ло на тег-
ну то, оно што је ско ро са свим из ве сно је сте да се ова пе сма ко ри сти истом вр стом 
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ре то ри ке, те по мо ћу пи та ња на сто ји да де фи ни ше по зи ци ју тек ста, ка ко у окви ри ма 
но вог жан ра пе са ма у про зи та ко и иде о ло шки. Пре ма то ме, де фи ни шу ћа не де фи ни
са ност, ка ко се то во ли ре ћи, на ста је као ре зул тат ре то рич ких стра те ги ја и дво ва лент-
но сти тек ста. Кон фликт је, пре вас ход но, се ман тич ки.

„Су па и обла ци“, као што смо већ ви де ли, не по сред но пре до ча ва овај кон фликт, 
сме шта ју ћи га у по ро дич но окру же ње до ма и ма да је по след ње ре то рич ко пи та ње у 
пе сми – „Хо ћеш ли већ јед ном по је сти ту су пу, ти п....... в...., што тр гу јеш обла ци ма?“ 
[‘Al lez-vo us bientôt man ger vo tre so u pe, s . . . b . . . . . de mar chand de nu a ges?’] – на ме ње но 
као увре дљи ва за по вест, пре кор на на ред ба да се пре ста не са са ња ре њем и при о не 
на је ло, оно про би ја гра ни цу из ме ђу два го вор ни ка ти ме што пре у зи ма ин тим ну ми сао 
пе сни ка (по е тич но из ра же ну не у о би ча је ном ан те по зи ци јом при де ва) и тран сфор ми-
ше је „гла сом хра па вим“ [‘une vo ix ra u que’], „гла сом хи сте рич ним и као про му клим од 
ра ки је“ [‘une vo ix hystéri que et com me en rouée par l’eau de vie’] у пре кор но агре сив но 
пи та ње. Исти кон фликт се од и гра ва у пе сми „Псе то и бо чи ца“, иако се у њој не по ста-
вља ју ни ка ква пи та ња. Но, прин цип је исти, осим што се ов де по твр ђу ју пе сни ко ви 
нај цр њи стра хо ви. Пе сник не што ну ди и оче ку је да ће по ну да на и ћи на одо бра ва ње; 
она у пр ви мах би ва при хва ће на, а за тим раз мо тре на и од ба че на. Ова пе сма мо жда 
не са др жи ни јед но пи та ње, али њен фор мат на ли ку је „Стран цу“ уто ли ко што ду гим 
цр та ма ука зу је на ди рек тан го вор, ко ји пре ки да са мо псе ћи екви ва лент од го во ра: 
вр те ње ре пом („што је, ве ру јем, у ових јад них би ћа од го ва ра ју ћи знак за смех и за 
осме јак“ (СД 17)) [‘le sig ne cor re spon dant du ri re et du so u ri re’(OC I 284)]) и пре кор но ла-
ја ње. Оно што не до ста је у овој пе сми је двој ност ко ју смо ви де ли на де лу у до са да шњим 
пе сма ма; и упра во је при вид на ег зе гет ска очи глед ност ове пе сме и дру гих слич них 
њој на ве ла кри ти ча ре да пе сме по пут ове (ко је че сто на зи ва ју „poè mes-bo u ta des“) 
сма тра ју мањ ка вим. Ти ме се, ме ђу тим, пре не бре га ва ис тан ча ност овог тек ста ко ји се, 
упр кос ра зли ци у то ну и по ступ ку, слу жи сло же ном асо ци ја тив ном сим бо ли ком с ци љем 
да при ка же ко ли ко не по сред на ко му ни ка ци ја мо же би ти про бле ма тич на. „Псе то и 
бо чи ца“ ис ти че сво ју про зну при ро ду очи глед ним не при хва та њем пе снич ке ком по-
зи ци је, док се при том осла ња на дво ја кост ко ју смо ви де ли у дру гим пе сма ма: пе сник-
при по ве дач/чи та лац, го вор ник/са го вор ник, пар фем/из мет, за до вољ ство/не за до вољ-
ство и, ко нач но, про за/по е зи ја.

Ова дво ја кост се у ви ду по ла ри те та ис пи ту је у пе сми „Дво ја ка со ба“ (‘La Cham bre 
do u ble’) у ко јој се ве ли ча ду хов на са ња ри ја о не ствар ном ме сту и до сти же вр ху нац у 
ви ше стру ким пи та њи ма, на спрам ко јих се, као про тив те жа, или мо жда као кон траст, 
на ла зе уз ви ци. Дво ја кост со бе, из ра же на у на сло ву пе сме, опи са на је и де таљ ни је 
раз ра ђе на по мо ћу струк тур них двој но сти. У „Дво ја кој со би“ не пре ста но се по на вља-
ју би нар не опо зи ци је, ал тер на ци је и па ро ви: со ба је „пла ви ча ста и ру мен ка ста“ (СД 9) 
[‘bleuâtre et rosâtre’ (OC I 280)], где се фо нет ским по на вља њем су фик са „-âtre“, у зна че њу 
„-аста“, спа ру је раз ли чи тост. Она је „чи сти сан“ [‘rêve pur’] пре не го „од ре ђе на умет ност“ 
или „ствар на умет ност“ [‘art défini’, ‘art po si tif’]. Она је „жал и че жња“ [‘le re gret et le 
désir’] (и про шла и бу ду ћа). Она је као „би ље и ми не ра ли“ [‘le végétal et le minéral’]. Она 
има „и до вољ но сја ја и ди вот не мр кли не“ [‘suffisan te clarté’/‘déli ci e u se ob scu rité’]. Осе-
ћа се на „не ки са свим слаб и крај ње благ ми рис, ода бран по нај и стан ча ни јем уку су, 



65

из ме шан са је два осет ном вла гом“ [‘Une sen te ur infinitési ma le de cho ix le plus ex qu is, à 
la qu el le se mêle une tres légère hu mi dité’], а ка сни је на „ду ван ски воњ из ме шан са смра-
дом не ка кве огав не пле сни“, „уже глост пу сто ши“ [‘uneféti de ode ur de ta bac mêlée à je 
ne sa is qu el le na uséabon de mo i sis su re’, ‘le ran ci de la déso la tion’]. Она је „ште дра на ми-
ло ва њу и на из дај ству“ (СД 9–11) [‘fécon de en ca res ses et en traîtrises’ (OC I 280–1)]. Од 
нај ве ћег је зна ча ја, као што по ка зу ју две ја сно одво је не по ло ви не пе сме,5 то што она 
ну ди до жи вљај ве чи те ду хов но сти – од но сно, оно што Бо длер на дру гом ме сту на зи-
ва „sur na tu rel“6 – и са мер љи ве ствар но сти жи во та под при ти ском. Ово ду хов но сна-
тре ње се кон тра сти ра са Вре ме ном и ње го вом „де мон ском по вор ком Успо ме на, Ка-
ја ња, Гр че ва, Стра хо ва ња, Те ско ба, Мо ра, Бе со ва и Су ма ну то сти (СД 11) [‘démo ni a que 
cor tège de So u ve nirs, de Re grets, de Spa smes, de Pe urs, d’An go is ses, de Ca uc he mars, de 
Col ères et de Névro ses’ (OC I 281)].

„Дво ја ка со ба“, као текст, по ве за на је по гле дом ко ји се ја вља као пред ска за ње стра-
хо ви тог удар ца на вра ти ма. По глед при па да Идо лу, чи је „оштре и стра шне огле даљ ке“ 
[‘sub ti les et ter ri bles mi ret tes’] ули ва ју страх (зло слут ни) у пе сни ка-при по ве да ча и на-
во де га да их про у ча ва („Че сто сам по ку ша вао да их до ку чим“ [‘Je les ai so u vent étu-
diées’]). Та ин тер вен ци ја ко ја до во ди до про ме не у ста њу ума пе сни ка-при по ве да ча 
сле ди не по сред но на кон бу ји це пи та ња: „Али от куд она ов де? Ко ју је до вео? Ка кве ју 
је ча ро ли је моћ по ста ви ла на тај пре сто са ња ри је и сла до стра шћа? Зар је то ва жно? 
(СД 9) [‘Ma is com ment est-el le ici? Qui l’a amenée? Qu el po u vo ir ma gi que l’a in stallée sur 
ce trône de rêverie et de vo lupté? Qu’im por te?’ (OC I 280)]. Ова ла ви на ре то рич ких пи та-
ња се, у пр ви мах, од ба цу је као не ва жна кад се по ста ви по след ње пи та ње, ко је ли чи 
на од јек не што кон крет ни јих пи та ња ко ја се по ста вља ју у пе сми „Про зо ри“: „Зар је 
ва жно ка ква мо же би ти ствар ност ко ја се на ла зи из над ме не, ако ми је она по мо гла 
жи ве ти, осе ти ти да је сам и шта је сам“ (СД 93) [‘Qu’im por te ce que pe ut être la réalité 
placée hors de moi, si el le m’a aidé a vi vre, à sen tir que je su is et ce que je su is?’ (OC I 339)]. 
За тим она усту па ју ме сто ко нач ном пи та њу, у ко јем пе сник-при по ве дач са мо из ра жа-
ва (у фор ми уз ви ка пре сли ка ној већ у на ред ним ре чи ма „О бла жен ство! [‘O Béati tu de!’]) 
не ве ри цу због сре ће ко ја га је сна шла: „Ка квом до бром де мо ну ду гу јем што сам окру-
жен та јан ством, ти ши ном, ми ром и опо јем?“ (СД 10) [‘A qu el démon bi en ve il lant do is-je 
d’être ain si en to uré de mystère, de si len ce, de pa ix et de par fums?’ (OC I 281)]. Ова пи та ња 
има ју уло гу да ис так ну осе ћа ње уз бу ђе ња иза зва но овим до жи вља јем; ре то рич ка 
пи та ња упо тре бље на су да у дру ги ма уз бур ка ју же сто ка осе ћа ња слич на пе сни ко вим; 
ути сак се ду пли ра (као и све оста ло у „Дво ја кој со би“) уз вич ним не га ци ја ма ко је сле де.

5 Де вет па су са у пе сми опи су ју сан, де вет опи су ју ствар ност, а раз два ја их је дан па сус ко ји 
опи су је уда рац на вра ти ма ко ји на ру ша ва сан. 
6 По јам „sur na tu rel“ се у де лу Бле ско ви де фи ни ше на сле де ћи на чин:
У нат при род но ула зи оп шта обо је ност и ак це нат, то јест си ли на, звуч ност, про зир ност, др
хтљи вост, ду би на и моћ од је ки ва ња у про сто ру и вре ме ну. Има тре ну та ка бив ство ва ња кад 
су вре ме и про стран ство про ду бље ни, а осе ћај по сто ја ња без мер но по ја чан. (СД, књ. 5, 199)
[Le sur na tu rel com prend la co u le ur généra le et l’ac cent, c’est-à-di re, in ten sité,so no rité, lim pi dité, 
vi bra ti vité, pro fon de ur et re ten tis se ment dans l’espa ce et dans le temps. Il y a des mo ments de 
l’exi sten ce où le temps et l’éten due sont plus pro fonds, et le sen ti ment de l’exi sten ce im mensément 
aug menté. (OC I658)]
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„Дво ја ка со ба“ ис тра жу је двој ност на ви ше ве о ма сло же них на чи на, при че му, пу-
тем се ман тич ких и тек сту ал них спа ри ва ња и кон тра сти ра ња, на гла ша ва ре то рич ке 
стра те ги је ко је смо ви де ли на де лу и на дру гим ме сти ма. Ово су прот ста вља ње са ња-
ри је и ствар но сти пе снич ке ком по зи ци је – чи ји не у спех сим бо лич но пред ста вља „трч-
ка ра ло ко је за уред ни ка не ких но ви на тра жи на ста вак ру ко пи са“, „ижвр ља ни и не до-
вр ше ни ру ко пи си; ка лен дар у ко јем су олов ком обе ле же ни зло коб ни да ни! (СД 10) 
[‘le sa u te-ru is se au d’un di rec te ur de jo ur nal qui récla me la su i te du ma nu scrit’, ‘les ma nu scrits 
ra turés ou in com plets; l’al ma nach où le crayon a mar qué les da tes si ni stres!’ (OC I 281)]7 – 
ко је на ла зи мо у „Дво ја кој со би“ по на вља се у пе сми „Умет ни ко во Confite or“, ко ја је 
та ко ђе струк ту ри са на као не у спех одр жа ња по ра ста лир ског на бо ја на су прот па ду 
емо ци ја и осе ћа ња што ре зул ти ра по ра зом.

А са да ме ду би на не ба за па њу је; ње го ва би стри на ме раз дра жу је. Нео се тљи вост мо
ра, не про ме њи вост при зо ра раз гне вљу ју ме... Ах! тре ба ли за на век па ти ти, или за на век 
бе жа ти од ле по га? При ро до, ча роб ни це без ми ло сти, су пар ни це не по бе ди ва, пу сти ме! 
Не ис ку ша вај ми ви ше же ље и охо лост! Ис пи ти ва ње ле по га је дво бој у ко јем умет ник 
ври сне од ужа са пре но што бу де по ра жен. (СД 7)

[Et ma in te nant la pro fon de ur du ciel me con ster ne; sa lim pi dité m’exasp ère. L’in sen si bi-
lité de la mer, l’im mu a bi lité du spec tac le, me révol tent . . . Ah! fa ut-il éter nel le ment so uff rir, 
ou fu ir éter nel le ment le be au? Na tu re, en chan te res se sans pi tié, ri va le to u jo urs vic to ri e u se, 
la is se-moi! Ces se de ten ter mes désirs et mon or gu eil! L’étu de du be au est un duel où l’ar ti ste 
crie de frayeur avant d’être va in cu. (OC I 278–9)]

Дво бој је ов де зна чај на по ја ва, јер на гла ша ва су прот ста вља ње, су коб је дан-на-је-
дан ко ји се де ша ва у дво бо ју су ге ри ше двој ност: кон тра сти ра ње и кон тра дик ци ја су 
та ко ђе и ком би на ци ја. У дво бо ју се, ме ђу тим, би нар на ко ре о гра фи ја су ко ба за вр ша ва 
та ко што се до би је по бед ник, на кра ју над вла да син гу ла ри тет, од но сно су пер и ор ност.

На по слет ку, „Дво ја ка со ба“ нам по ма же да раз у ме мо дру ге, слич но осми шље не, 
тек сту ал не стра те ги је ко је ис пи ту ју по е зи ју. По пут пе сме „Confite or“, пе снич ки до жи-
вљај од ра жен у ствар ном двој ни ку она при ка зу је, та ко ђе, и у об ли ку ди ја ло га. То се 
ја сно ви ди кад се упо ре де за вр шне стро фе/па су си пе са ма:

Се ни цо нат кри ље на тми на ма, ко со пла ва,
вра ћаш ми азур ко јим не бе ски бли ста свод;
ма ља ви руб ме тво га пра ме ња оча ра ва
сто пље ним да хом што га опој но ис па ра ва
пал мо во уље, ка тран, мо шус, ва ни лин плод.

Ду го ћу – ве чи то ћу! – за си па ти ру би ном, 
би се ром и са фи ром тај те шки гу сти пласт,

7 Ово упу ћи ва ње на не у спех ком по зи ци је под се ћа на страх у пе сми „Псе то и бо чи ца“ и у пи-
сму Усе ју, јер се и ов де из ра жа ва ју на из глед праг ма тич не бри ге око об ја вљи ва ња, а над ви ја 
се и авет ли те рар не мо ћи и ауто ри те та.
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те да ми ва зда то лиш же љу кад бук не тми ном!
Зар ни си ти оаза где са њам, врч што ви ном 
се ћа ња по ји ме не, је ди на мо ја сласт? (ЦЗ 41)8

[Che ve ux ble us, pa vil lon de ténèbres ten du es,
Vo us me ren dez l’azur du ciel im men se et rond;
Sur les bords du vetés de vos mèches tor du es
Je m’eni vre ar dem ment des sen te urs con fon du es
De l’hu i le de co co, du musc et du go u dron.

Long temps! To u jo urs! Ma main dans ta cri niè re lo ur de
Sème ra le ru bis, la per le et le sap hir,
Afin qu’à mon désir tu ne so is ja ma is so ur de!
N’est-tu pas l’oasis où je rêve, et la go ur de
Où je hu me à longs tra its le vin du so u ve nir? (OC I 27)]

У жар ком ог њи шту тво је ко се уди шем ми рис ду ва на из ме шан са опи ју мом и ше ће-
ром; у но ћи тво је ко се ви дим ка ко бли ста бес крај троп ског пла вет ни ла; на па пер ја стим 
оба ла ма тво је ко се опи јам се спле том ми ри са од смо ле, мо шу са и ко ко со ва уља. 

Пу сти да ду го гри зем тво је ви ти це, те шке и вра не. Кад гриц кам ко се тво је, гип ке и 
не по слу шне, чи ни ми се да је дем успо ме не. (СД 41–42)

[Dans l’ar dent foyer de ta che ve lu re, je re spi re l’ode ur du ta bac mêléà l’opi um et au suc re; 
dans la nu it de ta che ve lu re, je vo is re splen dir l’infini de l’azur tro pi cal; sur les ri va ges du vetés 
de ta che ve lu re je m’eni vre des ode urs com binées du go u dron, du musc et de l’hu i le de co co. 

La is se-moi mor dre long temps tes tres ses lo ur des et no i res. Qu and je mor dil le tes che ve-
ux éla sti qu es et re bel les, il me sem ble que je man ge des so u ve nirs. (OC I 301)]

Та ко, ов де, „хе ми-“ у пе сми „Јед на хе мис фе ра у ње ној ко си“ раз от кри ва ону по ло-
ви ну сфе ре ко ја ни је су бли ми ра на у сти хо ва ној вер зи ји, пе сми „Ко са“ из збир ке Цве ће 
зла. Бо длер лир ски до жи вљај пре та че у про зну фор му не то ли ко да би рас крин као 
свет сно ва у ко ме се на ла зи ко са и по ка зао да је он об ма на или ха лу ци на ци ја (под-
стак ну та у овом слу ча ју опи ју мом, а у „Дво ја кој со би“ ње го вим теч ним об ли ком, ла у-
да ну мом), ко ли ко да би ис тра жио по е зи ју ба нал ног у при зем ном ре а ли зму ко ји све 
при ка зу је она квим ка кво је сте. Дво стру кост ко ју смо при ме ти ли уну тар пе са ма и ре-
то рич ких стра те ги ја функ ци о ни ше и из ме ђу по ет ских тек сто ва. Бо длер је сма трао да 
пе сме у про зи тре ба по сма тра ти као „пан дан“ [‘pen dant’] Цве ћу зла, као „ре ци про чан“ 
[‘réci pro que’] од го ва ра ју ћи пар њак. Бо дле ро ви про зни ду бле ти (пе сме ко је су про зни 
пан да ни сти хо ва них пе са ма)9 на во де на ди рект но упо ре ђи ва ње по на чи ну раз от кри-

8 Цве ће зла, у: Са бра на де ла Шар ла Бо дле ра, књ. 1, Цве та Ко тев ска, ур. Пре во ди о ци: Бра ни мир 
Жи во ји но вић, Ни ко ла Бер то ли но и Бо ри слав Ра до вић, текст при ре дио и ко мен та ре на пи сао 
Ра ди во је Кон стан ти но вић (Бе о град: На род на књи га, 1979).
9 У ову ка те го ри ју спа да ју сле де ће пе сме: „Су тон“, „По зив на пу то ва ње“, „Ко са“ и „Јед на хе-
мис фе ра у ње ној ко си“; као и „По ноћ ни ис пит“, „Свр ше так да на“ и „У је дан час ују тро“. Уоп ште-
но раз ма тра ње па ро ва пе са ма мо же се на ћи у J. A. Hid dle ston, Ba u de la i re and ‘Le Spleen de Pa ris’ 
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ва ња ди ја ло га, од но сно ди ја лек ти ке, из ме ђу по е зи је и про зе. У пе сма ма о ко си, ре то-
рич ко пи та ње на кра ју сти хо ва не вер зи је, за по чи ње ди ја лог – слич но Шек спи ро вом 
осам на е стом со не ту: „Са лет њим да ном не знам да ли да те по ре дим?“ – ко ји се на ста-
вља у про зној пе сми ко ја пред ста вља про зни од го вор (ту не ма ни ка квих пи та ња), и 
то од го вор ко ји се, по пут оних ко је смо ана ли зи ра ли, чи ни ло гич ки по ве зан, од но сно 
са о бра жен, али је не ка ко раз ли чит и за се бан.

Као од јек оне би нар не ко ре о гра фи је дво бо ја у пе сми „Confite or“, сим бол у на сло ву 
пе сме „Тирс“ мо же нам по мо ћи да бо ље раз у ме мо ову про бле ма ти ку. По пут пи сма 
Усе ју, текст има по све ту (Фран цу Ли сту) и по ста вља пи та ње с на ме ром да де фи ни ше 
обје кат ко ји опи су је: „Шта је то тирс?“ [‘Qu’est-ce qu’un thyrse?’]. По пут пе сме у про зи, 
он је дво јан, са чи њен од су пар нич ких, али ком пле мен тар них фор ми:

Ли ни јо пра ва и ли ни јо кри ву да ва, на ме ро и из ра зу, не са ви тљи во сти во ље, ви ју га во сти 
ре чи, је дин ство ци ља, ра зно ли ко сти сред ста ва, све моћ ни и не де љи ви амал га ме ге ни ја, 
ко ји би ана ли ти чар имао гну сне сме ло сти да вас раш чла њу је и да вас раз два ја? (СД 88)

[Lig ne dro i te et lig ne ara be sque, in ten tion et ex pres si on, ro i de ur de la vo lonté, si nu o sité 
du ver be, unité du but, va riété des moyens, amal ga me to ut-pu is sant et in di vi si ble du génie, 
qu el analyste aura le déte sta ble co u ra ge de vo us di vi ser et de vo us sépa rer? (OC I 336)]

Ов де, по след ње пи та ње (ко?) – ко је сле ди на кон на мет ну тог од го во ра на по чет но 
пи та ње (шта?) – опет има уло гу да пре ру ши тврд њу у пи та ње, и та ко ство ри ре то рич-
ки пар (пи та ње/од го вор) ко ји пот кре пљу је дру ге двој но сти у са мом тек сту. Слич но 
то ме, не ке сме ле тврд ње у тек сту на гла ше не су ви ше стру ким по ста вља њем пи та ња. 
А на по ста вље на пи та ња од мах се да је од го вор, не у сми слу пу ког ви да ре зо но ва ња, 
не го у сми слу раз ра ђи ва ња раз ли ке пу тем би нар них дис кур зив них стра те ги ја. Дру гим 
ре чи ма, ако се тирс са сто ји и од шта па, рав не ли ни је ре зо но ва ња (или из но ше ња 
тврд њи) и из у ви ја них, вр лу да вих фор ми, он да кри ву да ве ли ни је ко је се уви ја ју око 
тврд њи пред ста вља ју ре то рич ка пи та ња, „ћу дљи ве кри ви не“ (СД 87) [‘méan dres ca pri-
ci e ux’ (OC I 335)], ко је се „удва ра ју пра вој ли ни ји и игра ју око ње у не ком не мом обо-
жа ва њу (СД 87) [‘font le ur co ur à la lig ne dro i te et dan sen ta u to ur dans une mu et te ado ra-
tion’ (OC I 336)]. Ова стра те ги ја пи та ња и од го во ра, удру же на са ди ја ло шком фор мом 
пе сме, та ко ђе ну ди од го вор на пи та ње шта чи ни про зно пе сни штво, јер се у ње му 
су сти чу ду хов ност (ко ја се ви ше ве зу је за по е зи ју) и ана ли за (ко ја се ве зу је за про зу) 
и фор ми ра ју „за ди вљу ју ћу двој ност“ [‘éton nan te du a lité’] и „све моћ ни и не де љи ви 
амал гам ге ни ја“ (СД 87-88) [‘amal ga me to ut-pu is sant et in di vi si ble dugénie’ (OCI 336)]. 
Бо длер овим ре чи ма опи су је осо бу ко јој је пе сма по све ће на, Ли ста, али не сум њи во 
го во ри и о вла сти том по стиг ну ћу, јер је ов де скром ност из пи сма Усе ју (ако по сто ји 
ика ква скром ност у Бо дле ро вом то бо жњем, про вид ном са мо пот це њи ва њу) тран спо-

(Ox ford: Cla ren don Press, 1987), стр. 66–75. и у Bar ba ra Wright и Da vid Scott, ‘La Fan far lo’ and ‘Le 
Spleen de Pa ris’ (Lon don: Grant and Cu tler, 1984), стр. 52–8, а де таљ но по ре ђе ње пе са ма (на 
фран цу ском) у Bar ba ra Johnson, Défigu ra ti ons du lan ga ge poéti que: la se con de révo lu tion ba u de la i
ri en ne (Pa ris: Flam ma rion, 1979), стр. 31–55. и 103–60.
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но ва на у по хва лу оног што је не ко дру ги ус пео да по стиг не у слич ном дво ва лент ном 
по ду хва ту – и, у скла ду с тим, у си гур ну по твр ду двој но сти овог но вог жан ра. 

Пи та ти ру љу: мо гућ но сти лу та ња (flânerie)

На кра ју пе сме „Про зо ри“ пе сник-при по ве дач пи та: „Зар је ва жно ка ква мо же би ти 
ствар ност ко ја се на ла зи из над ме не, ако ми је она по мо гла жи ве ти, осе ти ти да је сам 
и шта је сам?“ [‘Qu’im por te ce que pe ut être la réalité placéеhors de moi, si el le m’a aidé à 
vi vre, à sen tir que je su is et ce que je su is?’] Пи та ње је по ста вље но као ре ак ци ја на пи-
та ње ко је пе сник за ми шља да чи та лац мо же по ста ви ти о ње го вом по ступ ку про ми-
шља ња – „Мо жда ће те ми ре ћи: ’Је си ли си гу ран да је то она пра ва ле ген да?’ (СД 93) 
[‘Pe ut-être me di rez-vo us: «Es-tu sûr que cet te légen de so it la vra ie?»’ (OC I 339)] – али се 
мо же про ту ма чи ти и као фи ло зоф ски усло вљен при ступ об ли ци ма двој но сти ко је 
ис пи ту ју пе сме у про зи из прет ход ног де ла, на ро чи то „Дво ја ка со ба“ и „Confite or“ (али 
и, на при мер, „Ко ја ли је пра ва?“). „Про зо ри“, по пут дру гих пе са ма ко је ће мо раз мо-
три ти у овом по гла вљу, ис тра жу је Па риз из пер спек ти ве уса мље ног лу та ли це („flâneur“), 
осо бе ко ја ше та ули ца ма Па ри за де вет на е стог ве ка, и ко ја по сма тра јед ним при ка зи-
вач ким по гле дом,10 та ко да град по ста је спек такл, аван ту ра и бо гат из вор при по вед-
ног про ми шља ња и пе снич ке ин спи ра ци је.

На по ре до са ди ја ло гом ко ји са Усе јом по кре ће о при ро ди пе са ма у про зи, по ка за-
ли смо и то ка ко се у пи сму твр ди (на на чин ко ји од ра жа ва дво ва лент ни на слов де ла) 
да је њи хо ва иста пе снич ка ам би ци ја на ста ла из истог до жи вља ја гра да, те ће мо се 
са да окре ну ти раз ма тра њу пе са ма ко је се ба ве осо бе ном по е ти ком Па ри за. Пе сма 
„Про зо ри“ је на ро чи то зна чај на, за то што, ка ко је ре као је дан кри ти чар, „чин гле да ња 
са ули це кроз све ћом осве тљен про зор ге не ри ше пра во оби ље по је ди них нај ва жни-
јих тер ми на из Бо дле ро вог пе снич ког лек си ко на ... та ко што ства ра про стор за про-
дук тив но де ло ва ње има ги на ци је, отва ра про лаз од ви зи је ка са ња ре њу и осло бо ђе ње 
из соп ства у дру гост“.11

Ди на ми ка лу та ња нај пот пу ни је је ис тра же на у пе сми „Ру ље“ и у од лом ку из Сли
ка ра мо дер ног жи во та [Le Pe in tre de la vie mo der ne] (пре ма ко јој сто ји као не ка вр ста 
ду бле та). Ов де, као и у пе сми „Про зо ри“, Бо длер опи су је ка ко из гле да „жи ве ти и па-
ти ти у дру ги ма, а не у се би са мо ме“ (СД 93) [‘avo ir vécu et so uff ert dans d’autres que [s]
oi-même’ (OCI 339)], и ка кав је осе ћај „оку па ти се у мно штву“ (СД 27) [‘un bain de mul ti-
tu de’ (OC I 291)]. Као што опи су је у пе сми „Ру ље“:

Ко оне лу та ју ће ду ше ко је тра же се би те ло, он ула зи, кад му се прох те, у би ло чи ју лич
ност. За ње га са мо, све је упра жње но; и ако му из ве сна ме ста из гле да ју као да ус кра ћу ју при
ступ, то до ла зи оту да што у ње го вим очи ма она не за вре ђу ју тру да да их по се ти. (СД 27)

10 Flânerie је сло же на по ја ва, ко ја је по дроб но ис тра же на у Ke ith Te ster, ур., The Flâneur (Lon don: 
Ro u tled ge, 1994). По себ но зна ча јан аспе кат ове по ја ве је сте на чин на ко ји по је дин ца из два ја 
из гру пе, та ко што ве ли ча ње го ве или ње не осо бе но сти, и при ви ле гу је ње го во или ње но ста-
но ви ште, од но сно тач ку гле ди шта. 
11 Chri stop her Pren der gast, Pa ris and the Ni ne te enth Cen tury (Ox ford: Blac kwell,1992), стр. 36.
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[Com me ces âmes er ran tes qui cher chent un corps, il en tre, qu and il ve ut, dans le per-
son na ge de cha cun. Po ur lui seul, to ut est va cant; et si de cer ta i nes pla ces pa ra is sent lui être 
fermées, c’est qu’à ses yeux el les ne va lent pas la pe i ne d’être vi sitées. (OC I 291)]

Ру ља је из вор енер ги је и сво је вр сни ка ле и до скоп, јер омо гу ћа ва на ста нак мно штва 
има ги на тив них кон фи гу ра ци ја; она је „опој на“ јер пру жа ал тер на ти ву опи јум ском сну. 
Она, та ко ђе, осло ба ђа, јер су бли ми ра сек су ал не же ље „не ис ка зи вом ор ги јом“ [‘inef-
fa ble or gie’], „све тим блуд ни че њем ду ше ко ја се чи та ва да је, као по е зи ја и ми ло ср ђе, 
не пред ви ђе но ме што се ука зу је, не по зна то ме што про ла зи.“ (СД 28) [‘cet te sa in te pro-
sti tu tion de l’âme qui se don ne to ut en tiè re, poésie et cha rité, à l’im prévu qui se mon tre, à 
l’in con nu qui pas se’ (OC I 291)]. Лу та ње, од но сно та вр ста сту па ња у од но се с дру гим, 
сто га, у пе сма ма у про зи пред ста вља сред ство по мо ћу ког се упо зна ју нај ра зно вр сни-
ји ли ко ви, као и при ли ку да се ти ли ко ви ис пи та ју, би ло пу тем ди рект них пи та ња или 
не ка ко дру га чи је. 

У пе сми „За ми сли“, на при мер, про та го ни ста ле ти мич ним по гле дом спа зи же ну 
ко ју, по том, за ми шља об у че ну у рас ко шну оде ћу по ње го вом из бо ру, те се бе за јед но 
с њом сме шта у дво рац. За тим, под стак нут ба кро пи сом у из ло гу, од јед ном схва та да 
му се ви ше до па да троп ски рај, па се с њом пре ме шта та мо. Док про ла зи по ред јед не 
ле пе крч ме, за ми шља се с њом ту, на до мак кућ ног пра га. Про ла зе ћи, по ну кан слу чај-
ним (ви зу ел ним) су сре том са не по зна том же ном, кроз низ за ми шље них сце на ри ја (од 
ко јих сва ки на ста је под ути ском ви зу ел ног су сре та с не ким пред ме том), лик у пе сми 
ис пи ту је то ис ку ство у ре то рич ком пи та њу ко је под се ћа на оно из пе сме „Про зо ри“: 

И вра ћа ју ћи се сам ку ћи ... ве ли се би: „Да нас сам, у сну, имао три до ма у ко ји ма сам 
на шао под јед на ку ра дост. За што бих при си ља вао сво је те ло на про ме ну ме ста, по што 
мо ја ду ша већ та ко чи ло пу ту је? И че му оства ри ва ти сво је за ми сли, ка да је већ и са ма 
за ми сао до вољ но ужи ва ње? (СД 62)

[Et en ren trant seul chez lui . . . il se dit: «J’ai eu aujo urd’hui, en rêve, tro is do mi ci les où j’ai 
tro uvé un égal pla i sir. Po ur qu oi con tra in dre mon corps à chan ger de pla ce, pu i sque mon 
âme voyage si le ste ment? Et à qu oi bon exécu ter des pro jets, pu i sque le pro jet est en lui-
même une jo u is san ce suffisan te?» (OC I 315)]

По пут пе са ма „Ру ље“ и „Про зо ри“, и пе сма „За ми сли“ се ди рект но ба ви пи та њем 
лу та ња, пе снич ке ин спи ра ци је и ства ра ња. Уло га ре то рич ких пи та ња у пе сма ма „Про-
зо ри“ и „За ми сли“ ни је са мо да уз диг ну пе сме на ви ши фи ло зоф ски ни во; оне при ка-
зу ју ка ко слу чај ни су сре ти ра зних вр ста у чо ве ко вом уму по кре ћу пи та ња и раз ма тра-
ње ра зних по ја ва, та ко да Па риз по ста је „крч ма слу ча ја“ [‘l’auber ge du ha sard’], а текст 
про стор на ко јем се ти слу чај ни су сре ти про це су и ра ју пу тем ис пи ти ва ња.

Та ко пе сник-при по ве дач ис пи ту је ком би на ци је уса мље но сти, си ро ма штва, по ли-
тич ког прин ци па и деч је при ро де у пе сма ма „Удо ви це“, „Ко лач“, „Играч ка за си ро ма ха“, 
„Очи у си ро ма ха“ и „Умла ти мо си ро ма хе!“; ше га че ње и бур жуј ско твр до гла вље ње у 
пе сма ма „Ша љив ко“, „Ви лин ски да ро ви“, „Огле да ло“ и „Ла жни но вац“; брач не на ви ке 
и ван брач не од но се у пе сма ма „Ди вља же на и ка ћи пер на ма за“ и „Пор тре ти љу бав-
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ни ца“; по ло жај из во ђа ча/умет ни ка у пе сми „Оста ре ли ко ме ди јаш“; те оп се сив ност и 
мон стру о зност у пе сми „Го спо ђи ца Хи рур шки нож“. Овај спи сак, иако ни је ис цр пан, 
омо гу ћа ва нам да ви ди мо ка ко су сре ти во де ка ис пи ти ва њу њи хо вих хи по те тич ких 
мо гућ но сти или ин трин сич ног ин те ре са (од но сно, мо гло би се ре ћи, ка ко си ту а ци је 
и по ја ве ис пи ти ва не у пе сма ма под ра зу ме ва ју су сре те).

Ме ђу тим, као што се по ка зу је у пе сми „Дво ја ка со ба“, оно што је сти му ла тив но мо-
же по ста ти не под но шљи во, у ком слу ча ју тре ба „дво стру ки окре тај у бра ви“ да би се 
за кљу ча ла ње го ва дру штве но зах тев на штет ност. При ват ну и јав ну сфе ру, та ко, не 
тре ба гле да ти као одво је не, не го уочи ти да се оне про жи ма ју. Пе сма „У је дан час ују-
тро“ опи су је јед ну та кву по тре бу да се по бег не од ру ље, од „ужа сног жи во та и ужа сног 
гра да“ (СД 21) [‘Hor ri ble vie! Hor ri ble vil le!’ (OC I 287)], од су сре та ко је пе сник-при по ве дач 
не же ли, и ко је ку му ла тив но на бра ја док вам се не за вр ти у гла ви и кру ни ше их пи та-
њем: „ух! је ли ту оди ста крај?“ (СД 22) [‘ouf! est-ce bien fini?’ (OC I288)]. Пи та ње ни је тек 
бе зна чај ни уз вик ко јим се за кљу чу је спи сак дан губ них раз го во ра, мол би и зах те ва. 
Оно озна ча ва па жљи ву пре крет ни цу, где крај ње про за ич на ре че ни ца слу жи као увод 
у по е тич ну мо ли тву у ко јој пе сник тра жи „ми лост да ство ри не ко ли ко ле пих сти хо ва“ 
(СД 22) [‘la grâce de pro du i re qu el qu es be a ux vers’ (OC I 288)] – и у сло же ном дво стру ком 
зна че њу ве за ном за „оди ста крај“, успе ва да ство ри оне до те ра не сти хо ве на кра ју. 

У овом дво сми сле ном пи та њу у пе сми „У је дан час ују тро“, на из ве стан на чин, на-
ла зи се од го вор на пи та ње из пе сме „Про зо ри“ (зар је ва жно?), као и на она из пе сме 
„За ми сли“ (за што? че му?). Јер, док се чи ни да Бо длер под ра зу ме ва да бри са ње раз ли-
ке из ме ђу се бе и дру гог, сна и ствар но сти, ни је ва жно, пи са ње по е зи је (крај њи ре зул-
тат) је сте ва жно, а пи та ња се мо гу схва ти ти као сми шље на ре то рич ка бра ву ра ко ју 
ко нач ни текст раз от кри ва као лаж.

Пре и спи ти ва ње ис ку ства и ди ску та бил ни екс пе ри мен ти

Ако су сре ти с дру гим ни су са мо на чи ни тра га ња за ин спи ра ци јом и из ра зом, он да 
су пи та ња ко ја ти су сре ти по ста вља ју на чин ис пи ти ва ња по сто ја ња, ис ку ства и би нар-
них за до вољ ста ва, као и на чин ис ку ша ва ња сна и ствар но сти. Они су, та ко ђе, на чин 
ис пи ти ва ња пе снич ке фор ме, од го ва ра ју ћих мо ду са и мо де ла из ра жа ва ња и чи та лач-
ких оче ки ва ња. А са мим тим су и на чин по кре та ња етич ких пи та ња. У пе сма ма „Про-
зо ри“ и „За ми сли“ ви де ли смо ка ко су при ли ке за про ми шља ње на ста ја ле (или не ста-
ја ле) у за ви сно сти од то га ко га лу та ли ца ус пут сре ће. У оба ова слу ча ја, про зо ри омо-
гу ћа ва ју плод ну има ги на тив ну тран сак ци ју, док исто вре ме но ства ра ју јаз из ме ђу су-
бјек та и објек та, из ме ђу по сма тра ча и оно га што он по сма тра. Дру гим ре чи ма, баш 
као пи та ња, и про зо ри „ства ра ју рас цеп ви ше но што омо гу ћа ва ју ко му ни ка ци ју“.12

Пе сма „Очи у си ро ма ха“ по чи ње (не ис пу ње ним) обо стра ним обе ћа њем при по ве-
да ча и ње го ве дра га не да ће им ми сли би ти за јед нич ке и да ће њи хо ва ду ша би ти 
јед на („сан у ко јем не ма ни че га осо би тог, на по слет ку, из у зев што су га са ња ли сви 
љу ди, а ни је га оства рио ни ко“ (СД 65) [‘un rêve qui n’a rien d’ori gi nal, après to ut, si ce 

12 Ibid., str. 37.
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n’est que, rêvé par to us les hom mes, il n’a été réalisé par aucun’ (OC I 318)]). Из не ве ре ни 
иде ал пре но си се пу тем по гле да: по гле да ко је раз ме њу је овај пар и по гле да кроз про-
зор ка фа не; по гле да јед не си ро ма шне по ро ди це ко ја по сма тра рас кош но во и згра ђе-
не згра де и ње них срећ них ста на ра. По пут про зо ра у пе сма ма у про зи, и очи – ко је се 
че сто по ве зу ју с про зо ри ма – ме ди ја то ри су тог „рас це па“. Про зор, с јед не стра не, 
пру жа при ли ку за гле да ње (као то ком лу та ња) док, с дру ге стра не, уокви ру је не што 
што љу бав ни пар не же ли да гле да. Он је ба ри је ра за си ро ма шне (ко ји не мо гу да уђу 
уну тра) и сим бол ба ри је ре из ме ђу за љу бље них, јер же на не ис пу ња ва му шкар че ву 
же љу за уза јам но шћу: она не же ли да од ра жа ва ње гов по глед, осе ћај кри ви це ни ти 
пред ста ву о се би. Же на од при по ве да ча тра жи да за мо ли да се си ро ма шна по ро ди ца 
скло ни ода тле. Ње но пи та ње пре но си се ди рект ним го во ром: „’Не мо гу да под не сем 
ове љу де ов де, са њи хо вим очи ма ши ром отво ре ним као кол ске ка пи је! Не би сте ли 
за мо ли ли га зду ка фа не да их оте ра одав де?’“ [‘«Ces gens-là me sont in sup por ta bles avec 
le urs yeuxo u verts com me des por tes coc hères! Ne po ur ri ez-vo us pas pri er le maître du café 
de les élo ig ner d’ici?»’ (OC I 319)]. Ре ак ци ја ко ју ово иза зи ва је пред ста вље на као ти пич-
на, уни вер зал на исти на, ко ја про ду бљу је јаз ти ме што де пер со на ли зу је при по ве да че-
ву по ве за ност с пи та њем, док у исти мах ба лан си ра ње го во схва та ње од но са из ме ђу 
лич ног рас це па и ши рих дру штве них по де ла: „Ето ко ли ко је те шко уза јам но се раз у-
ме ти, ан ђе ле мој дра ги, и ко ли ко је ми сао не са оп шти ва, чак и ме ђу љу ди ма ко ји се 
во ле!“ (СД 66) [‘Tant il est diffici le des’en ten dre, mon cher an ge, et tant la pensée est in-
com mu ni ca ble, même en tre gens qui s’aiment!’ (OC I 319)].

На сли чан на чин се не у спе шан од раз опи су је у пе сми „Огле да ло“. При по ве дач је 
све док јед ног при зо ра („Не ки стра ви чан чо век ула зи и ста је пред огле да ло“ [‘Un hom-
me épo u van ta ble en tre et se re gar de dans la gla ce’]) и по ста вља пи та ње: „За што се огле-
да те, кад не мо же те ви де ти се бе а да не осе ти те не за до вољ ство?“ [‘Po ur qu oi vo us re-
gar dez-vo u sau mi ro ir, pu i sque vo us ne po u vez vo us y vo ir qu’avec dépla i sir?’] Пи та ње 
(ко је је у осно ви ре то рич ко и отво ре но увре дљи во, и из ра жа ва за чу ђе ност ка ко над 
чо ве ко вом ру жно ћом, та ко и над ње го вом же љом да ту ру жно ћу пом но по сма тра) 
иза зи ва пом пе зан од го вор ко ји се по зи ва на „бе смрт на на че ла из ’89“ (дру гим ре чи ма, 
„ово је сло бод на зе мља“). Од го вор је по том из ме рен на кан та ру екви ва лен ци је: „У име 
здра вог ра зу ма, бе јах не сум њи во у пра ву; али, са ста но ви шта за ко на, он не бе ја ше у 
за блу ди“ (СД 101). [‘Au nom du bon sens, j’ava is san sdo u te ra i son; ma is, au po int de vue 
de la loi, il n’ava it pas tort’] (OC I 344). Ко му ни ка ци ја је без у спе шна, као што се мо гло 
прет по ста ви ти, а оно што на ста је из су сре та и екви ва лен ци је од го во ра је сте пра во 
ре то рич ко пи та ње ко је ства ра рас цеп из ме ђу за ко на и здра вог ра зу ма.

У слу ча ју да се и ре то рич ко пи та ње узме за о збиљ но, то до во ди до ис ка ри ки ра не 
до слов но сти. Ако се за вр шна мак си ма пе сме „Очи у си ро ма ха“ раз мо три па ра лел но 
са ре то рич ким ме ха ни змом пе сме „Огле да ло“, ви ди мо ка ко се ап сурд но до слов на 
игра ре чи у пе сми „Лош ста кло ре зац“ пра ви из уста ље ног из ра за „жи вот у ру жи ча-
стом“, где ру жи ча сто ста кло омо гу ћа ва не ку вр сту же ље ног пре ла ма ња ко је је, мо жда, 
мо гло спре чи ти рас цеп ство рен окви ри ма пе са ма „Очи у си ро ма ха“ и „Огле да ло“. 
При по ве дач нас при пре ма за рад њу та ко што на во ди низ без раз ло жних чи но ва ко је 
су из вр ши ли љу ди чи је су по бу де чи та о цу при ка за не као не схва тљи ве, јер је око сни-
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ца пе сме оче ки ва на ре ак ци ја чи та о ца да се за пи та над њи ма (За што?), са мо да би се 
то пи та ње од ба ци ло јед ним фру стри ра ним „За то што...“ и још јед ним при по ве да че вим 
пи та њем ко је се за вр ша ва не ја сним об ја шње њем. При по ве дач по зи ва ста кло ре сца 
да се поп не уским сте пе ни штем, пи та га зар не ма „ста кла у бо ји“, „ча роб на ста кла“, 
„рај ска ста кла“ [‘des ver res de co u le ur’, ‘des vi tres ma gi qu es’, ‘des vi tres de pa ra dis’] (при 
че му од рич ним об ли ком от кри ва да оче ку је да их ста кло ре зац не ма), а за тим га те ра 
са сте пе ни шта, да би не ко ли ко тре ну та ка ка сни је по ло мио сва ње го ва ста кла, ба цив-
ши на њих сак си ју с бал ко на, што је при по ве да че ва осве та ста кло ре сцу, јер му ни је 
ис пу нио же љу и омо гу ћио „жи вот у ле пим бо ја ма“ (СД 20) [‘la vie en be au’ (OC I 287)]. Та 
же ља од про зо ра хо ће да учи ни спој ма ште и ствар но сти, да ве штач ки сје ди ни раз ли-
чи те мо гућ но сти. 

Овај спон та ни екс пе ри мент из вр шен над ста кло ре сцем, баш као и дру ги опи са ни 
у пе сми, мо же има ти озбиљ не по сле ди це, али ре то рич ко пи та ње ко јим се пе сма за-
вр ша ва их од ба цу је на сли чан на чин као и пи та ња ко ји ма се за вр ша ва ју „Про зо ри“ и 
„За ми сли“. При по ве дач ка же:

Те раз дра жу ју ће ша ле ни су без о па сне, и че сто се мо гу ску по пла ти ти. Али шта ма ри 
за веч не му ке онај ко ме је је дан тре ну так от крио бес крај ужи ва ња. (СД 20)

[Ces pla i san te ri es ner ve u ses ne sont pas sans péril, et on pe ut so u vent les payer cher. 
Ma is qu’im por te l’éter nité de la dam na tion à qui a tro uvé dans une se con de l’infini de la jo-
u is san ce? (OC I 287)]

Ово ни је пр ви пут да се при по ве дач пе са ма у про зи об ре усред екс пе ри ме на та или 
да из но си за па жа ња ди ску та бил ног етич ког ста ту са. У пе сми „Ко лач“ он уоп ште ни је 
не ви на шце; док су му мо ти ви у пе сми „Играч ка за си ро ма ха“ исто та ко сум њи ви. Пре-
мла ћи ва ње про сја ка у пе сми „Умла ти мо си ро ма хе!“, иако из вр ше но с ви ше од луч но-
сти, па жљи во од ме ра ва те о ри ју на спрам прак се, уда рац по уда рац, да би се сум њи ви 
екс пе ри мент окон чао не сум њи вим ре зул та том – ла ком по бе дом про сја ка. 

Да се вра ти мо за вр шном пи та њу пе сме „Лош ста кло ре зац“ – мо же се ре ћи да је 
ово још је дан при мер сми шље не ре то рич ке бра ву ре. Та кво схва та ње, су де ћи пре ма 
на ве де ним при ме ри ма, би ло би у скла ду с ка рак те ри за ци јом оних ко ји се та ко по на-
ша ју. Но, не мо же мо се оте ти ути ску да нас ор ке стри ра на фар са и пи та ње упу ћу ју на 
не што ви ше од су ко ба ко ји се око не ких ста ка ла од и гра ва на бал ко ну. Су срет са ста-
кло ре сцем је, сва ка ко, на чин пре и спи ти ва ња до ми нант них књи жев них пред ста ва о 
све ту и ње го вом од ра зу/пре ла ма њу, и срод них иде о ло шких пи та ња, али тај су срет је 
и ис пи ти ва ње ве о ма кон крет не пе снич ке фор ме: Усе јо вог ста кло ре сца, ста кло ре сца 
у „Пе сми“ ко ја се иро нич но по ми ње у пи сму по све те. По след њим пи та њем се, сто га, 
ри зи ку је ко ли ко уред нич ко то ли ко и кри вич но го ње ње; ме сто ме ђу бу ду ћим књи жев-
ним на ра шта ји ма пре не го веч но мо рал но про клет ство; и „бес крај ужи ва ња“ ко ји је 
умет ност – да не по ми ње мо ужи ва ње у то ме што је ра зор ним и скри ве ним књи жев ним 
на па дом моћ ном Усе ју по ка зао где му је ме сто.
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Пи та ње мо ти ва ци је?

У пе сми „У је дан час ују тро“, пе сник-при по ве дач на бра ја сво је днев не ак тив но сти 
и у јед ном тре нут ку пре и спи ту је вла сти ту мо ти ва ци ју: „хва ли сао се (за што?) мно гим 
га до сти ма ко је ни ка да ни сам учи нио, а ку ка вич ки по ри цао не ке дру ге рђа ве по ступ-
ке ко је сам из вр шио са ра до шћу“ (СД 22) [‘m’être vanté (po ur qu oi?) de plu si e urs vi la i nes 
ac ti ons que je n’ai ja ma is com mi ses, et avo ir lâchement nié qu el qu es autres méfa its que 
j’ai ac com plis avec jo ie’ (OCI 288)]. Ма да се пи та ње мо ти ва ци је по ста вља све га јед ном, 
све по бро ја не ак тив но сти су пред мет post hoc де таљ не про ве ре. На јед ном ни воу пе-
сма ис тра жу је за што су од ре ђе ни по је дин ци мо ти ви са ни да вр ше из ве сна де ла; а на 
дру гом ни воу, она се ба ви узро ком иро нич но мо ти ви са ног пи сма по све те. Шта ви ше, 
пи та ња мо ти ва ци је се ро је. За што ве ли чан стве на удо ви ца из пе сме „Удо ви це“ „дра го-
вољ но оста је у сре ди ни из ко је се та ко упа дљи во из два ја?“ (СД 30) [‘Po ur qu oi donc 
re ste-t-el le vo lon ta i re ment dans un mi li eu où el le fa it une tac he si écla tan te?’ (OC I 294)]. 
За што се при по ве дач из пе сме „Оста ре ли ко ме ди јаш“ опи ре чи ну људ ске ми ло сти на 
ко ји је га нут? Че му у пе сми „Ко лач“ опи си ва ти „ту од врат ну бор бу ко ја оди ста по тра ја 
ду же но што се чи ни ло да обе ћа ва ју њи хо ве де ти ње сна ге?“ (СД 37) [‘une lut te hi de u-
se qui du ra en vérité plus long temps que le urs for ces en fan ti nes ne sem bla i ent le pro met-
tre?’ (OC I 298)]. За што про сја ку уде ли ти ла жни нов чић? Мо жда за то, као што при по ве-
дач раз ми шља у пе сми „Лош ста кло ре зац“: „да ви ди, да са зна, да ис ку ша суд би ну...“ (СД 
19) [‘po ur vo ir, po ur sa vo ir, po ur ten ter la de stinée . . .’ (OC I 285)].

Ниг де не ма то ли ко ис пи ти ва ња мо ти ва ци је ко ли ко у пе сми „Ју нач ка смрт“. За што 
је Фан чу ло при сту пио по ли тич кој за ве ри? С ко јим ци љем му Кнез до зво ља ва да из ве-
де сво ју по след њу пред ста ву, ко ју по сма тра ју осу ђе ни пле ми ћи? „[Да] ли га је у ду ши 
по ву кла ви ше или ма ње по ти сну та на ме ра да бу де ми ло стив?“ (СД 68) [‘exi sta it-il dans 
son âme une in ten tion plus ou mo ins arrêtée de clémen ce?’(OC I 320)]. Кад Фан чу ло са-
вр ше но од и гра сво ју уло гу, да ли се Кнез „осе ћа ше по бе ђе ним у сво јој де спот ској 
мо ћи?“ (СД 71) [‘se sen ta it-il va in cu dans son po u vo ir de de spo te?’(OC I 322)]. Да ли се 
осе ћао по ни же ним или фру стри ра ним? Да ли је зви ждук убио Фан чу ла? И да ли га је 
Кнез на ре дио зна ју ћи да хо ће? Да ли је по сле за жа лио због гу бит ка нај бо љег глум ца? 
При по ве дач по ста вља сва ова пи та ња, али на га ђа ју ћи, од го ва ра са мо на не ка од њих, 
те пре пу шта чи та о цу да на ста ви с на га ђа њем. „Ју нач ка смрт“ ис пи ту је скло ност ка 
по сма тра њу све та кроз кон тра сте (по ли тич ка моћ на су прот мо ћи умет но сти) по мо ћу 
ни за ис пи ти вач ких ре то рич ких сред ста ва по ка за них на де лу. Ова пе сма по ста вља 
пи та ња с ци љем да по твр ди, раз мо три, из ра зи жа ље ње; по ста вља све ви ше пи та ња; 
по кре ће пи та ња да би по кре ну ла чи та о ца исто као што Фан чу ло по кре ће пу бли ку. Но, 
на го ми ла ва ње пи та ња раз от кри ва и при по ве дач ки оквир пе сме (чин пи са ња пред-
ста ве), и по ма ло ди ску та бил но по и ма ње при по ве да ча-по сма тра ча. Дру гим ре чи ма, 
ре то рич ка пи та ња опет слу же да се под ву че двој ност тек ста, да се на гла се по тен ци-
јал но сми сле не фор мал не раз ли ке, да се ком би ну ју про ми шља ње и ана ли за, и да се 
из ба лан си ра ју свет по ли тич ке (де спот ске) ствар но сти и свет кре а тив ног ге ни ја, од но-
сно, умет нич ког ства ра ла штва.
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На по слет ку, пи та ње мо ти ва ци је вра ћа нас пи та њу Бо дле ро ве умет но сти, умет но-
сти ства ра ња пе са ма у про зи, ње го вом мо ти ви са ном чи ну пи са ња по све те (што је 
по ли тич ки гест) и ре то рич ким стра те ги ја ма ко је смо ви де ли да де лу ју у оба слу ча ја. 
При ка зи ва ње и ка зи ва ње пе сме „Ју нач ка смрт“ – где се из во ђе ње пред ста ве удва ја 
из во ђе њем пи са ња – раз от кри ва и под вла чи двој но сти ко је се при ка зу ју у тек сту по-
мо ћу ре то рич ких пи та ња мо ти ва ци је. Слич но то ме, у пи сму Усе ју, Бо длер бри љи ра у 
пред ста ви не си гур но сти и скром но сти ко је та мо ис тра жу је, и раз ра ђу је тај чин у још 
ве ћој ме ри, као што смо ви де ли, дво ва лент ном игром са мих пе са ма у про зи, а на ро-
чи то у пе сми „Лош ста кло ре зац“. Ре то рич ка пи та ња у пе сма ма у про зи, слич но иро-
ни ји с ко јом се ја вља ју и ко ју по спе шу ју, ме ња ју или пре но се зна че ње у до след ном 
ис пи ти ва њу од но са је зи ка и ствар но сти, по е зи је и про зе. Она по сто ја ну ствар ност, 
чак и гра ма тич ку, чи не не ста бил ном, и по ка зу ју да је је зик, баш као и про зо ри у пе-
сма ма у про зи (па и оне са ме), да ле ко од то га да бу де тран спа рент но сред ство.

Из вор ник: Sonya Step hens, “The pro se po ems”, у: The Cam brid ge Com pa nion to Ba u de la i re, ур. Ro
se mary Lloyd, Cam brid ge Uni ver sity Press, New York, 2005, стр. 69–86.
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