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ЖАН РОВ СКА НЕ У ХВА ТЉИ ВОСТ  
И ПРЕ О БРА ЖЕ ЊА ЕН КАР СОН

(Ен Кар сон: Ле по та му жа, пре ве ла с ен гле ског Бо ја на Ву јин,  
Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад, 2015)

Го то во де це ни ју и по на кон што је у све ту об ја вље на де се та по ре ду књи га ка над ске 
пе сни ки ње, есе јист ки ње, пре во ди о ца и про фе сор ке кла сич них на у ка Ен Кар сон, Ле по
та му жа угле да ла је све тлост да на и у срп ском из да њу, у пре во ду ан глист ки ње Бо ја не 
Ву јин. За ни мљи во је да је ово пр ва књи га ис так ну те пе сни ки ње са ко јом се на ша чи та
лач ка пу бли ка су сре ће, с об зи ром на то да ње на де ла у нас, до овог, ни су пре во ђе на 
– и са свим је из ве сно да ова зби р ка по е зи је зах те ва из над про сеч но обра зо ва ног и 
еру дит ног чи та о ца, спрем ног на во жњу „ху ма ни стич ком вр те шком“ Кар со но ве.

Ен Кар сон је по ста ла за па же на 1986. го ди не на кон об ја вљи ва ња кри тич ке сту ди је 
о ан тич кој по е зи ји Слат когор ки Ерос (Eros the Bit ters we et), ко јим је от по че ла свој пост
мо дер ни стич ки и еклек тич ни опус, али увек ја сно оме ђен и прот кан ан тич ком књи
жев но шћу и фи ло зо фи јом, што је на ро чи то до шло до из ра жа ја у ње ном ро ма ну у 
сти хо ви ма из 1998. го ди не Ау то би о гра фи ја Цр ве ног (Au to bi o graphy of Red), за ко ји се 
мо же ре ћи да је сво је вр сна ре ин тер пре та ци ја Ор лан да Ви р џи ни је Вулф, па и у три 
го ди не ка сни је об ја вље ној зби р ци Ле по та му жа.

Да се су сре ће мо са не чим по себ ним по ста је ја сно већ при чи та њу на сло ва и под
на сло ва књи ге: Ле по та му жа: пе снич ки есеј у 29 пле со ва тан га. Реч је о два де сет и де вет 
пе са ма сло бод ног сти ха ока рак те ри са ним као тан го, и за вр шном реч ју му жа ко ја би 
се мо гла до жи ве ти као сво је вр сни епи лог. Ду гач ки, го то во про зни на сло ви сва ке од 
ових пе са ма, од но сно тан га, пре ва зи ла зе тра ди ци о нал на по и ма ња на сло ва, те пред
ста вља ју за себ не ис ка зе и ре че ни це. Оне су над ре а ли стич ки и, не кад, да да и стич ки 
ин то ни ра не, на при мер XV: „Ан ти ло ги ка је плес пса у па клу ко ји ће ра до по је сти сву 
хра ну што ра сте али не ка жу то и за пса у ра ју“. Не до ста так жан ров ке де тер ми ни са
но сти овог де ла је очи гле дан, али та ко ђе и не што по че му је Кар со но ва и спе ци фич на 
у са вре ме ној књи жев но сти. Слич но по гла вљу ро ма на, сва кој од пе са ма прет хо ди 
ци тат ен гле ског ро ман ти чар ског пе сни ка Џо на Кит са, о че му ће де таљ ни је би ти ре чи, 
као и већ спо ме ну ти оп се жни на слов. Иа ко се ова књи га у гра фич ком сми слу отва ра 
нај пре као збир ка по е зи је, нео спо ран је по ет скопро зни стил, обо га ћен књи жев ним, 
фи ло зоф ским, исто риј ским, ми то ло шким и би блиј ским ре фе рен ца ма, ко је је ау тор ка 
по дроб но на ве ла у „Бе ле шка ма“ на кра ју де ла. 

Ни је те шко од ре ди ти те му ове збир ке – она пра ти раз вој ни ток јед не бур не и не срећ
не љу бав не ве зе ко ја се же из ти неј џер ских да на, кул ми ни ра бра ком, а за вр ша ва се раз
во дом. До га ђа ји су да ти из ви зу ре же не, ко ја је ујед но и при по ве дач, кроз мно го бр ој не 
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сце не, си ту а ци је и се ћа ња ко ја се ка ле и до скоп ски сме њу ју у ње ном уму, те се сти че 
ути сак да је ова про гре сив на по е ма ком по но ва на по прин ци пу то ка ми сли. У том по
гле ду, не мо же мо го во ри ти о ти пич ној зби р ци по е зи је јер, упр кос фраг мен тар но сти и 
лир ским па са жи ма, пре о вла ђу је упра во про зни из раз, и чак се мо же уста но ви ти из ве сна 
хро но ло шка и на ра тив на нит ко ја пра ти све ета пе њи хо вог од но са, као и драм скоди ја
ло шка фор ма. Ме ђу тим, упра во због ове хи брид но сти и ин тер жан ров ских про жи ма ња, 
текст оста је отво рен, те га чи та лац мо же до жи ве ти на ви ше раз ли чи тих на чи на: као 
про зу, као по е зи ју, па чак и као ме мо а ре, драм ски и есе ји стич ки ин тер по ли ра не.

Слич на „не у хва тљи вост“ и не кон зи стент ност би се мо гла при ме ни ти и на на ра ци ју. 
Ау тор ка ства ра огром ну на ра тив ну ам пли ту ду, пре ла зе ћи из тран спа рент но сти ко ло кви
јал ног ти па у лир ски хе р ме ти зам ко ји је че сто асо ци ја тив но мо ти ви сан. Та ко по сто је 
ди ја ло шки де ло ви ко ји го то во да под се ћа ју на трачпар ти ју: „Је си ли још са сво јом ита
ли јан ском дра гом? / Уда ла се. / За ко га. / За не ког Ри ки ја. / Је су срећ ни? / Мо ра ла је да га 
от кљу ча ре кла је. / Што се од но си на секс. / Прет по ста вљам.“ С дру ге стра не, вр ло су 
упе ча тљи ве лир ске се квен це: „Хла дан брод / из ла зи из лу ке не где уну тар же не / и кли
зи ка рав ном си вом хо ри зон ту, / ниг де ни пти це ни да ха.“ Лир ска ју на ки ња се нај че шће 
обра ћа чи та о цу, не кад то ли ко су ге стив но да се сти че ути сак да смо и ми део сце не и 
ње ног све та (на при мер, тан го XXVI), а не кад је при су тан уну тра шњи мо но лог, или, пре
ци зни је, ди ја лог са са мом со бом, ин тро вер тан и ис по ве дан. При ча се, та ко, од мо та ва у 
вр ло не по сред ном и искре ном ма ни ру, ау тор ка ства ра ве зу са чи та о цем/слу ша о цем, и 
го то во филм ску ат мос фе ру сит них ноћ них са ти, при че му се ди за сто лом у рђа во осве
тље ној про сто ри ји, и из но си сво ју ис по вест из ме ђу ди мо ва ци га ре те: „Же на је у ра ља
ма би ћа. / Ла ко је ре ћи За што не од у ста неш? / Али ре ци мо да твој муж и из ве сна црн ка 
/ во ле да се на ла зе у ба ру ра но по сле под не“, и та ко да ље. Фо ка ли за ци ја се у не ко ли ко 
на вра та пре ме шта са же не на му жа, и то у XXVII тан гу и у за вр шној пе сми, где ће он по
ку ша ти да „ис при ча при чу та ко што је не ће ис при ча ти“, а не рет ко је чи та лац све док 
њи хо вих жу стрих сва ђа и рас пра ва, као, на при мер, у пе сми XIX.

 Је зик и стил Ен Кар сон мо жда су не што што је нај за ни мљи ви је и нај при јем чи ви је 
кад су Ле по та му жа и, уоп ште, ње на по е ти ка по сре ди. Из у зет на ди на ми за ци ја го во ра 
по стиг ну та је крат ким, од сеч ним ре че ни ца ма, од но сно сти хо ви ма, че сто из ву че ним из 
кон тек ста, ко ји као да се из го ва ра ју у јед ном да ху, а не кад је са мо јед на реч екви ва лент 
јед ном сти ху: „До ђи ова мо. / Не. / Мо рам да те до дир нем. / Не. / Да“ (тан го II). Фраг мен
тар ност, ис пре се ца ност ми сли, не до вр ше ност ис ка за, бит не су од ли ке Кар со ни ног сти
ла, као и од су ство зна ко ва ин тер пунк ци је (из у зев тач ке), што мо гу ће пред ста вља на сле
ђе Ге р тру де Стајн. Крат ке ре че ни це и кон ста та ци је, че сто без по моћ ног гла го ла, као и 
упо тре ба реч ца од сли ка ва ју раз го вор ни стил при су тан у сва ко днев ном жи во ту, ко ји 
као да при па да и филм ском сце на ри ју, али ко ји, та ко ђе, од сли ка ва ва р љи вост и не ко
хе рент ност емо ци ја и рас по ло же ња са мог пе снич ког су бјек та. Ова ква де цен три ра ност 
ис ка за, као и сва ко од у зи ма ње па те тич ног и драм ског оре о ла тек сту, не кад и до ни воа 
ба на ли за ци је, сме шта Ен Кар сон у ред нај до след ни јих пост мо дер ни ста.

Зна чај но би би ло по све ти ти па жњу и основ ним иде ја ма ко је су обра зло же не у овом 
ру ко пи су. Кар со но ва у пр вом тан гу по све ћу је ову књи гу Кит су, на дах ну та ње го вим 
чу ве ним ци та том да је Ле по та исти на, а исти на ле по та (иа ко га ниг де не на во ди), ко ји 
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ће пре и спи та ти и ва ри ра ти кроз збир ку. По соп стве ном при зна њу, же на је свог му жа 
во ле ла због ње го ве ле по те, ко ја је је ди на оста ла не про мен љи ви чи ни лац њи хо ве ве зе; 
из у зев то га, муж је ла жљив, пре вр тљив и не ве ран: „Мој муж / ни че му ни је одан. Па 
за што сам га во ле ла од ра ног де во ја штва / до ка сне сре до веч но сти / а ре ше ње о раз
во ду сти гло је по штом? / Ле по та. Не ма ту не ке тај не. Не сти дим се да ка жем да сам га / 
во ле ла због ње го ве ле по те.“ Нео бич но је што Кар со но ва не по се же за Кит со вим нај по
зна ти јим и нај ци ти ра ни јим сти хо ви ма, већ за епи гра фе би ра од лом ке из ње го вих ма ње 
по зна тих, чак и не до вр ше них де ла, чи ме из бе га ва по тен ци јал ну сте ре о тип ност и из
ли за ност. Ин тер тек сту ал ни плес са Кит сом, ка ко на во ди пре во ди тељ ка Бо ја на Ву јин у 
по го во ру, укљу чу је три де ла: ни ка да из ве де ну и у драм ском сми слу при лич но сла бу 
тра ге ди ју у сти ху Ото Ве ли ки, за тим Бај ку о љу бо мо ри, са ти рич ну по е му ин тер по ли ра
ну бај ко ви тим еле мен ти ма, и, на по слет ку, „Оду до ко ли ци“, ко ја уво ди три але го риј ске 
фи гу ре ко је по хо де Кит са: Ам би ци ја, Љу бав и По е зи ја. Ова три де ла об је ди њу је слич на 
те ма: пре тва ра ње и не за до вољ ство у бра ку и љу ба ви, као и раз ма тра ње иде ја и кон
цеп та Ле по те, Исти не и бра ка – што је ство ри ло из вр сну ме ђу тек стов ну по тку за „пе
снич ки есеј“ Ен Кар сон. Ју на ки ња пре ва љу је емо тив ни раз вој ни пут од иде а ли зма до 
ци ни зма, схва тив ши да је де и за ци ја ле по те и исти не на ив на, и на во де ћи да је она са ма 
по ста вља ла му жа на пи је де стал: „Као мно ге же не уз ди гла сам му жа на ни во Бо жан ства 
и др жа ла га та мо.“ Же на ис тра жу је про стор же ље, при влач но сти, еро ти ке и нео бја
шњи ву при ро ду ро ман тич не жуд ње, да би до шла до за кључ ка да је Ле по та вред на 
пред у зи ма ња ри зи ка, али да она ни ка ко ни је оба ве зно у спре зи са Исти ни тим. Та квим 
ми сли ма и за вр ша ва ово де ло: „Е па жи вот но си не ке ри зи ке. Љу бав је је дан од њих. 
Ужа сне ри зи ке. (...) / Ово је мој са вет, / чу вај. / Чу вај ле по ту.“

Кад су од но си му жа и же не у пи та њу, чи та лац до би ја па ра док сал ну ко ли чи ну ин
фор ма ци ја о њи ма, ма да, иа ко са зна је го то во све о њи хо вој ин ти ми, раз ми шља њи ма 
и уну тра шњим пре ви ра њи ма, они оста ју не и ме но ва ни, и не зна се ка ко из гле да ју. У 
том сми слу мо же мо го во ри ти о исто вре ме но лич ној и уни вер зал ној ди мен зи ји њи хо
вог од но са. У де лу се по ја вљу је још не ко ли ци на ли ко ва, а нај и стак ну ти ји ме ђу њи ма 
сва ка ко је Реј, ко ји пред ста вља по сред ни ка из ме ђу же не и му жа. Он, као тре ћи ју нак 
ове књи ге, фи гу ри ра као лик кроз ког се пре ла ма ју ли ко ви му жа и же не и као спо на 
из ме ђу њих дво је. На тај на чин се оства ру је ин тен зив ни ја ди на ми за ци ја њи хо вих ка
рак те ра јер се до пу ња ва ју у од но су на Ре ја.

Ка да је реч о са мом пре во ду, Бо ја на Ву јин се на со ли дан на чин из бо ри ла са брит
ким и ре ским је зи ком Ен Кар сон, као и са Кит со вим фраг мен ти ма у функ ци ји епи гра фа. 
Еви дент но је да је текст ме сти мич но бу ква лан пре вод са ен гле ског је зи ка, што, по не
где, про из во ди нео бич не сли ке („Гле дај ме ка ко са ви јам ову стра ни цу да по ми слиш 
да си то ти“), али је ори ги нал ни текст при бли жен срп ском је зи ку ко ли ко год то нор ма 
и при ро да на шег је зи ка до зво ља ва ју. Ме ђу тим, овај пре вод је зна ча јан и уто ли ко што 
је ово пр во пре ве де но де ло Ен Кар сон на срп ски је зик – сто га би вре де ло ка за ти да 
Ле по та му жа за слу жу је да на ђе сво је ме сто у на шим би бли о те ка ма. Бу ду ћи да је те шко 
кон ци зно пи са ти о де лу ко је је у ово ли кој ме ри не ко хе рент но, ра зно вр сно и ви ше ди
мен зи о нал но, овим при ка зом пре до че ни су тек основ ни аспек ти ове по тре сне ис по
ве сти о љу ба ви и гу бит ку, ис при ча не на ком плек сан, а, опет, пи так и при јем чив на чин. 
Ле по та Ле по те му жа ле жи упра во у ње ној не у хва тљи во сти и сло же но сти.


