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РВА ЛИ СЕ СА НЕ БОМ: РЕ ВО ЛУ ЦИ О НАР НИ  
УТИ ЦАЈ МА ЈА КОВ СКОГ НА РЕ ВО ЛУ ЦИ О НАР НИ  
СТИХ ФРЕН КА О’ХА РЕ

Да ли је је дин стве на уло га књи жев ног де ла да бе ле жи ре во лу ци је или да их пра ти 
у на ди да ће за јед нич ки про ме ни ти свет? А ре во лу ци ја, она ко ја усло вља ва не ки но ви 
део књи жев не исто ри је, да ли је и са ма од јек про ме не ко ју су пред ла га ли ау то ри у 
свом књи жев ном де лу и, као та ква, да ли пер ма нент но ства ра но ве из ра зе ко ји нај бо-
ље илу стру ју ту про ме ну? И од ка квих еле ме на та се са сто ји не ко књи жев но де ло да 
би смо га са пра вом на зва ли ре во лу ци о нар ним? Да ли је ње гов не по сре дан ути цај на 
дру штво онај ко ји га чи ни ре во лу ци о нар ним? Ово су са мо не ка од кључ них пи та ња 
ко ја сам по ста вља ла док сам пи са ла сво ју пр ву док тор ску те зу на сло вље ну „Ма ја ков ски 
и ње гов ути цај на са вре ме ну аме рич ку по е зи ју“ да ле ке 1982.

Мар џо ри Пер лоф, аме рич ка те о ре ти чар ка би ла је јед на од рет ких ко ја је по др жа ла 
мо је ис тра жи ва ње ове обла сти, али ул тра кон зер ва тив ни тим про фе со ра на Аме рич-
ком уни вер зи те ту у Ва шинг то ну ни је одо брио мо ју те му јер је би ла ве о ма ра ди кал на 
за он да шње вре ме. Во ле ла бих ов де да раз ја сним не ке од сво јих не ка да шњих по ку-
ша ја да прибли жим са вре ме ни аме рич ки стих ру ским фу ту ри сти ма уто ли ко пре што 
се мно го ства ри про ме ни ло у по е зи ји за по след њих три де се так го ди на. Не ке од ових 
про ме на ти чу се са мог про це са пи са ња по е зи је где је је ди ни ца да ха пре у зе ла во де ћу 
уло гу кре ћу ћи се ка отво ре ном, та ко зва ном сло бод ном сти ху. Јед но од ових пи та ња 
по ти че из пе ра Мар џо ри Пер лоф ко је она по ста вља раз ма тра ју ћи на сле ђе аме рич ких 
пе сни ка ко ји су пре тр пе ли „Ре во лу ци ју ре чи“, ка ко је тај про цес на звао Џе ром Ро тен-
берг. Шта се у ства ри зби ва ка да „при род ни го вор“, из мо де ло ван по јам од стра не мо-
дер ни ста, до ђе у су срет и ком би ну је се са „при род ним го во ром“ те ле ви зиј ског бле-
бе та ња, или ако пре ци зи ра мо пи та ње – у ка квом од но су сто је ви зу ел на по е ти ка и 
ви зу ел ни и со нор ни об ли ци са вре ме ног сти ха са је зи ком огла сних та бли и ги га би ти-
ма нај но ви је тех но ло ги је? Не ка од ових са вре ме них пи та ња је већ по ста ви ла ру ска 
аван гар да пи са ца у по стре во лу ци о нар ном пе ри о ду на кон 1917.

Јер оди ста, ка ко би смо и за хва љу ју ћи че му на зва ли не чи је пи смо ре во лу ци о нар-
ним? Да ли га на зи ва мо ре во лу ци о нар ним за то што је пи смо та кво по свом пи са ном 
об ли ку, а исто вре ме но но си и по ли тич ки ре во лу ци о нар ну по ру ку, као у слу ча ју Вла ди-
ми ра Ма ја ков ског? По зна ти ис тра жи вач и ко мен та тор ру ске књи жев но сти аван гард ног 
пе ри о да, Ка рил Еме р сон, по ку шао је да ра све тли не ке од нај зна чај ни јих ру ско-ре во-
лу ци о нар них тре ну та ка пред ста вља ју ћи нам ан то ло ги ју ру ског пи сма два де се тог ве ка 
у TLS (фе бру ар 2017) ко ју бих са ма во ле ла да про ко мен та ри шем. 

ИЛУМИНАЦИЈЕ

Ни на Жи ван че вић



97

Дру го ва жно пи та ње на ко је по ку ша вам ов де да од го во рим ти че се обла сти пре-
во ђе ња ко ја пред ста вља из у зет но ва жну ако не и во де ћу област ху ма ни стич ке де лат-
но сти у кул тур ним и тех но ло шким ре во лу ци ја ма. Ов де не ка ко ула зи и раз ма тра ње 
Де ри ди не иде је – у ко јој ме ри је „пре во ди лац по бу ње ник, ре во лу ци о нар и бо рац 
про тив тра ди ци о нал не иде је па три о ти зма“. У пе ри о ду ка да област те о ри је пре во ђе ња 
про у зро ку је пра ву ре во лу ци ју на европ ским уни вер зи те ти ма, по ста је нам све ја сни је 
да ве зе из ме ђу пре во ђе ња, схва та ња иден ти те та, по ли тич ке ми сли и ши ре ња зна ња 
ни су још ни у по во ју, али да се сви тру ди мо да их осна жи мо.

1.

Ве ли ки ру ски те о ре ти чар и се ми о ти чар Вик тор Шклов ски на пи сао је 1940. о ве ли-
ком ре во лу ци о на ру и пе сни ку Ма ја ков ском: „Ма ја ков ски је ре ор га ни зо вао ре чи у 
ру ском је зи ку на та кав на чин да им је из ме нио се ман тич ку вред ност. Про дро је кроз 
ле де ну ко ру од ре чи и ре кон стру и сао их та ко да чи не но ви по ет ски опус ко ји се ба-
зи рао на на сле ђу Хлеб њи ко ва, на ру ским на род ним пе сма ма и на ши ро ком по љу 
улич ног го вор ног је зи ка.“1

Мо жда ов де тре ба об ја сни ти: Ма ја ков ски, мла ди пе сник ко ји је 1926. на пу нио 33 
го ди не, али ко ји је већ у сво ме на ро ду ва жио за из у зет но да ро ви тог пе сни ка, по ку шао 
је да на пи ше не што из у зет но ва жно у по гле ду ге не зе свог нео бич ног сти ха. Упра во је 
на пи сао текст „Ка ко се пи ше по е зи ја“ у ком је об ја снио по тре бу фор ме у по е зи ји да се 
ме ња и на ме ће са др жа ју, али пре све га ње ну по тре бу да се по на ша опу ште ни је у по-
гле ду це ло куп ног при сту па сти ху. Те 1926. ве ли ки ре во лу ци о нар ни по те зи и ак ци је 
би ли су за вр ше ни, али Ма ја ков ски се и да ље тру дио, упр кос мно гим лич ним раз о ча-
ра њи ма, да и да ље за др жи ве ро ва ње у ве ли ку Ре во лу ци ју ко ја је де вет го ди на ра ни је 
ду бо ко уз др ма ла зе мљу. У сво ме тек сту Ма ја ков ски го во ри о овим ре во лу ци о нар ним 
да ни ма и иде ја ма ко је је же лео да раз ра ди и то је све би ло нор мал но с об зи ром на то 
да је он био је дан од нај све тли јих уче сни ка Ок то бар ске ре во лу ци је. Од у век је ве ро вао 
да је пе сни ко ва уло га у дру штву оди ста по себ на – она се ни је са сто ја ла је ди но од пе-
сни ко вог ука зи ва ња ду жног по што ва ња пре ма фор мал ној тра ди ци ји, већ је под ра зу-
ме ва ла и ства ра ње ан га жо ва ног и аван гард ног са др жа ја. Је дан та кав но ви са др жај, 
ка же пе сник, по ма гао је чи та о ци ма да схва те сво је ин ди ви ду ал не уло ге у но вом ре во-
лу ци о нар ном дру штву. Би о гра фи ју Вла ди ми ра Ма ја ков ског бе ле жи ли су на раз ли чи те 
на чи не мно ги ње го ви би о гра фи – углав ном се сви они (Бенгт Јанг фелдт, Едвард Џ. Бра ун, 
Ен и Са мју ел Чар терс, Па три ша Џ. Томп сон) сла жу у јед ном: Ма ја ков ски је био ти неј џер 
ко ји се те шко про би јао кроз ру ску Ре во лу ци ју. Из ње је иза шао си ро ма шан и збу њен 
– отац му је пре ми нуо и са мо хра на мај ка је је два успе ва ла да му пру жи кров над гла-
вом у ре во лу ци о нар ној Мо скви то га вре ме на. Као члан Со ци јал де мо крат ске пар ти је 
оти шао је као млад мо мак у за твор и слу жио ка зну од пет го ди на, а кад се вра тио са 
роби је, вра тио је и члан ску кар ту те пар ти је. Књи ге ко је мо жда са др же нај бо ље кли це 
те о рет ских ра до ва Вла ди ми ра Ма ја ков ског је су По ет ска кул ту ра Ма ја ков ског, на пи са на 

1 Vik tor Shklovsky, Mayakovsky and His Cir cle, Plu to Press, 1974.
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на фран цу ском, ау то ра Ни ко ла са Хар ди је ва,2 текст Кло да Фри јуа „Ма ја ков ски – Пу то-
вао сам све том“3 и Ма ја ков ски и ње гов круг,4 из пе ра Вик то ра Шклов ског. Дра го це на и 
по тре сна све до чан ства о ње го вом жи во ту да ли су и пе сни ци Бо рис Па стер нак, Ана 
Ах ма то ва, Ма ри на Цве та је ва, Ге на диј Ај ги, као и пе сни ко ва љу бав Ли ли Брик. Жи вот 
Ма ја ков ског је био ја чи и сна жни ји од жи во та би ло ког дру гог пе сни ка та ко да ни је 
чу до да се окон чао на ди вљи и на си лан на чин. Не ки твр де да се пе сник убио, а дру ги 
пак, до бро ин фор ми са ни са вре ме ни ци, да га је укло нио Бе ри ја и ње го ви аген ти КГБ-а. 
У сва ком слу ча ју ње го ви сти хо ви че сто иси ја ва ју си ло ви то шћу ко ја све до чи у при лог 
чи ње ни ци да се пе сник че сто бо рио са со бом и по ку ша вао да иза ђе из уну тра шњег 
за тво ра на ко ји га је осу ди ла ре во лу ци ја. Ме ђу тим, чи ње ни ца је (и она нас обес хра-
бру је у по ми сли да је би ла реч о са мо у би ству) да је стих Ма ја ков ског оп ти ми сти чан, 
осун чан и овај ква ли тет пе сни ко вог сти ха нај бо ље ту ма чи ње гов би о граф Фи лип 
Блан шон ко ји је у пред го во ру те о рет ској књи зи Ма ја ков ског Ка ко да пи ше мо по е зи ју 
(у ре во лу ци о нар ној епо хи)5 на пи сао: „У сво ме зам ку у ко ме се по ла ко гу ши, пе сник 
чи ни по след њи на пор да отво ри про зор и удах не свеж ва здух. Сви га на па да ју и све 
око ње га, спо ља и из ну тра и ње го ва са мо ћа мо ра да је би ла то тал на.“6 Три го ди не 
на кон трак та та о пи са њу по е зи је Ма ја ков ски ће се уга си ти. Оста ла нам је ова све шчи-
ца ко ја об ја шња ва ње го ву рад ну ме то ду – прет ход но је за вр шио но ву по ет ску збир ку 
на кон пу то ва ња по Аме ри ци и Евро пи, у ко јој је об ја снио сво ју по е ти ку у ко мен та ру 
о Је се њи ну. У тек сту ко ји би смо чак сло бод но мо гли на зва ти пе сни ко вом днев ном 
ла бо ра то ри јом, Вла ди мир Вла ди ми ро вич Ма ја ков ски об ја шња ва ме трич ке усло ве и 
фо нет ске зах те ве ко ји ко ре спон ди ра ју са ње го вим се ман тич ким ис тра жи ва њи ма и 
по тра гом за уну тра шњим рит мом сти ха; та кво ства ра лач ко тра га ње, у ве ку ме ха нич ке 
ре про дук ци је, ство ри ло је од пе сни ка во де ћу књи жев ну фи гу ру у Евро пи, а доц ни је 
и Аме ри ци.

Слич на тра га ња за зна че њем и рит мом ре чи на ћи ће мо и у сти хо ви ма јед ног дру-
гог пе сни ка, Френ ка О’Ха ре, ко ји је не ка вр ста да ле ког ду хов ног ро ђа ка Ма ја ков ског, 
ако не и ле ги ти ман на след ник. О’Ха ра је жи вео и ства рао ма ло ка сни је у два де се том 
ве ку у Аме ри ци, али ће мо ов де обра ти ти па жњу на слич но сти из ме ђу два пе сни ка и 
по ву ћи од ре ђе не па ра ле ле.

2.

У уво ду свог трак та та о по е зи ји Ма ја ков ски ка же да ње го ва на ме ра ни је би ла да 
„по тре“ и из бри ше кла си чан стих већ да до ве де у пи та ње ње го ву не при ко сно ве ност. 
На по ми ње при том да не тре ба да се „сва ђа мо са та квим сти хом“ већ да га па жљи ви-
је про у ча ва мо. На ша кри ти ка и мр жња (он ко ри сти ове остра шће не из ра зе) тре ба ло 
би пре све га да бу ду усме ре не на сен ти мен тал ну по е зи ју ко ја „че ка на по ет ски дух да 

2 Ni co las Khar di jev, L’A ge d’Hom me.
3 Du mon de j’ai fa it le to ur, прев. Cla u de Fri o ux, „Voyager avec“, Lo u is Vit ton/La Qu in za i ne Littéra i re, 1997.
4 Vik tor Bo ri so vich Shklovskу, Mayakovsky and his cir cle, ур. и прев. Lily Fe i ler, Dodd, Mead, NY, 1972.
5 V. V. Ma ja kov ski, Com ment écri re des vers, адап та ци ја Phi lip pe Blan chon, Édi ti ons de la Nert he, 2014.
6 Исто, Blan chon, стр. 3.
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си ђе на нас пра во са не ба као што се спу шта ју го луб, па ун или пак ној“. Ма ја ков ски се 
ов де по слу жио из ра зом ко ји на ма, де ци пост мо дер не, ни је стран, али у ње го во вре ме 
био је то ре дак крик или „ре дак звер“ но ве пе снич ке ме то де. Ме ђу тим, Френк О’Ха ра, 
чи ји је пе снич ки сен зи би ли тет био сли чан сен зи би ли те ту Ма ја ков ског, од мах је при-
хва тио но ви иза зов и по чео да га при ме њу је у свом по ет ском из ра зу. Пост мо дер не 
по ру ке Ма ја ков ског би ле су сле де ће:

1) Уво ђе ње ре чи и те ме вр ло три ви јал ног ре ги стра у ви со ко пар ни су бје кат (го луб, 
па ун, ној);

2) Уво ђе ње не ке по себ не те ме или при че ко ју ће мо уде ну ти у ре ле вант ну, глав ну 
при чу (пе сник по ре ди ста ре пе сни ке и њи хо ву скло ност ка па те тич ном са чи сто том 
Та тја ни ног осе ћа ња пре ма Оње ги ну);

3) Одр жа ва ње сме шног или ху мо ри стич ног то на од по чет ка до кра ја пе сме, што 
до во ди пе сни ка да по стиг не од ре ђе ну озбиљ ну са др жи ну и да се лак ше но си са те-
жи ном за дат ка ко ју му на ме ће пи са ње ино ва тор ског сти ха.

Ме ђу тим, Ма ја ков ски ис ти че да он ов де „не да је ни ка ква пра ви ла ко ја би од обич ног 
чо ве ка на пра ви ла пе сни ка ни ти ко ја би на ве ла не ког да пи ше по е зи ју. Та ква пра ви ла 
не по сто је. Сва ки пе сник је чо век ко ји ства ра соп стве на пра ви ла при пи са њу по е зи је 
и та пра ви ла ва же са мо за ње га лич но“.7 И за тим до да је: „На гла сио бих да ства ра ње 
пра ви ла по се би ни је циљ пи са ња по е зи је – да је та кав слу чај, пе сник би био све ден 
на чи нов ни чи ћа ко ји из ми шља не по треб на пра ви ла за ра зно ра зне ства ри и не по сто-
је ће си ту а ци је... сло жи ће мо се сви да је крај ње бес ко ри сно да из ми шља мо пра ви ла 
при бро ја њу зве зда док во зи мо, ре ци мо, би цикл.“ Не што да ље, док об ја шња ва ре во-
лу ци ју „ре чи“, од но сно раз вој ре во лу ци о нар ног је зи ка у по е зи ји, он ће на гла си ти 
чи ње ни цу да жи вот не по тре бе увек про ди ру у по ет ски је зик и при ме ћу је да је „ре во-
лу ци ја по гу ра ла ру жан и јед но ста ван улич ни је зик ко ји је при па дао ми ли о ни ма љу ди 
и уба ци ла га у по е зи ју, сви ти јеф ти ни из ра зи са пред гра ђа уше та ли су у град ски цен тар 
и по ти сну ли, при гу ши ли осла бље ни из раз ин те лек ту а ла ца – из ба че не су из упо тре бе 
омек ша ле ре чи као ’иде ал’, ’дру штве на прав да’, ’бо жан ско по ре кло’, ’тран сцен ден тал ни 
ли ко ви Хри ста и Ан ти хри ста’ као и оно фи но шу шка ње и ша пу та ње ко је ослу шне мо 
у ре сто ра ну – по тре ба за но вим је зи ком их је све по ти сну ла из упо тре бе.“8 Али ка ко 
да уве де мо тај не ки пот пу но но ви лин гви стич ки ма те ри јал у по е зи ју?

Ма ја ков ски је се би већ по ста вио то пи та ње да ле ке 1926, пре ско ро сто го ди на, а 
ми га по но во по ста вља мо да нас, а да пи та ње ни је из гу би ло ни шта од сво је вред но сти. 
Од го вор на ње га ни је знао ни Ма ја ков ски, ни Френк О’Ха ра 1960, а не ма мо од го вор 
ни ми да нас, ме ђу тим, сви пе сни ци прет ход ног, а и на шег сто ле ћа, сла жу се у сле де-
ћем: сви по на вља мо као ехо сум ње Ма ја ков ског у по гле ду ства ра ња пра ви ла. Сви се 
пи та мо тре ба ли да при ме њу је мо ста ра по ет ска пра ви ла и ста ру про зо ди ју на но ве 
те ме и су бјек те у по е зи ји и сла же мо се, ско ро сви без из у зет ка – да не тре ба! У сво јој 
бор би за но ви по ет ски је зик ру ски пе сник ће уз вик ну ти: „Ни је до вољ но да ти са мо 
од ре ђе не при ме ре но вог сти ха или на во ди ти но ва по ет ска пра ви ла ре во лу ци о нар ним 

7 Исто, Blan chon, стр. 11.
8 Исто, Ма ја ков ски, стр. 14.
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ма са ма – по треб но је да су ова кве при ме не број не и уни форм не и да се при ме њу ју на 
це ло куп ну дру штве ну кла су.“ И да ље, на гла ша ва: „Но ве иде је су дра го це не при ства-
ра њу но вих по е ти ка. Ре чи, ко је су дра го цен ма те ри јал тре ба ста вља ти у но ве ком би-
на ци је и сва ки пут ка да се пе сник су срет не са њи ма, тре ба, из по чет ка, да пре ра ди од нос 
у ко ме се на ла зе. А ако у но вим пе сма ма има ста ре и за бо ра вље не из ра зе, тре ба да 
их ко ри сти про пор ци о нал но са но вим ма те ри ја лом. Ипак, но ви на у пе сми не мо ра да 
се са сто ји увек од не по зна тих исти на. Јам пски пен та ме тар, сло бо дан стих, али те ра-
ци ју и асо нан цу у сти ху не ће мо из ми шља ти сва ки дан – тру ди мо се сва ко днев но да 
их про ши ри мо, про ду би мо и да ље раз ра ди мо...“ Да ље, на по ме ну ће да опис и ре пре-
зен та ци ја ствар но сти ни су не за ви сне те ме у по е зи ји – овај при ступ у по ет ском ра ду 
је за ни мљив, али се уоп ште но мо же сма тра ти „се кре тар ским бе ле же њем“ и се кун дар-
ним. Јер пи са ње по е зи је, на гла ша ва он, увек по чи ње са ви шим ци љем и тен ден ци јом 
скри ве ни јом од бе ле же ња.

Ни је ве ро вао у „бес циљ ни“, аморф ни или не на мер ни стих и за то ка же: „Чи ни ми се 
да је пе сма ’Пу ту јем уса мљен дру мом’ са мо ди рек тан по зив де вој ка ма да се при дру же 
пе сни ку на том пу то ва њу. Ех, кад би на пи сао не ко пе сму та кве сна ге ко ја би про др ма-
ла љу де и на те ра ла их да се ор га ни зу ју у са мо стал не за јед ни це!“

Ме ђу тим, Ма ја ков ски је сте био пе сник ко ји је на пи сао ту ја ку пе сму ко ја ће уз др-
ма ти на род; Ма ја ков ски је ствар но ве ро вао у бу дућ ност ко о пе ра ти ва и са мо стал не 
рад не је ди ни це. Нај по сле, он лич но је по кре нуо књи жев ни по крет фу ту ри зам (1913) 
за ко ји Да вид Бур љук, је дан од осни ва ча по кре та, ка же да ни је био но ви по крет у 
умет но сти, већ но ви по глед и став пре ма све му у жи во ту. По крет је пак оку пио не ко-
ли ко пе сни ка слич не сен зи бил но сти ко ји су ка сни је по ста ли слав ни (Алек сан дар Блок, 
Ве ли мир Хлеб њи ков, Ва си лиј Ка мен ски и Алек сеј Кру ше ник). Пр ви фу ту ри стич ки 
ма ни фест, Ша мар гра ђан ском уку су, штам пан је још 1912. го ди не. Ме ђу тим, за раз ли ку 
од уста ље не тврд ње да је по е зи ја Ма ја ков ског, или би ло ког дру гог пе сни ка из те гру-
пе, би ла гло ма зна и те шка, пи са на пре ма ин ду стриј ским по тре ба ма но вог и озбиљ ног 
дру штва, ла ко ће мо за кљу чи ти да су пе сме фу ту ри ста би ле сме шне, ду хо ви те и пу не 
ре во лу ци о нар ног оп ти ми зма. Би ле су пак осло бо ђе не око ва тра ди ци о нал не фор ме 
док су на ста ја ле у ду ху пот пу но но вог дру штва, на пи са не за ру ски ре во лу ци о нар ни 
на род ко ме је по не ста ја ло на де и охра бре ња.

Да ба ци мо по глед на „ре во лу ци о нар ну“ пе сму Ма ја ков ског на сло вље ну „Ода Ре во-
лу ци ји“ где он ка же: Те би / на ко ју су сви сик та ли / ко јој су се под сме ва ли це ли ба та љо ни 
/ Те би / вр то гла во се пре да јем / ...ти ша љеш мор на ре / на брод ко ји то не / где за бо ра вље-
но/ ма че мја у че. / А за тим! / Ри чеш кроз пи ја ну го ми лу...

За што би се он обра тио ре во лу ци ји на та ко ро ман ти чан и мек на чин у пр вом сти ху 
да ни је во лео и по што вао ње не те ко ви не од са мог по чет ка док су је оста ли пе сни ци 
мр зе ли и „сик та ли на њу“ по пут Ма ри не Цве та је ве или Зи на и де Ги пи јус, али пе сник 
Ма ја ков ски јој је остао ве ран. Он ће ипак до да ти у пе сми да је та ње го ва ре во лу ци ја 
сла ла мор на ре на брод ко ји то не, што под ра зу ме ва огром но жр тво ва ње љу ди. Ме ђу-
тим, у сле де ћем сти ху он про ду жа ва ме та фо ру и по ми ње за бо ра вље но ма че на бро ду 
ко је су мор на ри, од но сно ре во лу ци о на ри, у пле ме ни тој ху ма ни тар ној ак ци ји по ку-
ша ли да спа су – то ма че ко је спа са ва ју је, у ства ри, Ру си ја, ко ја је мја у ка ла од бо ла, 
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та во ре ћи у фе у да ли зму, у пе ри о ду пред са му Ок то бар ску ре во лу ци ју. Ве о ма је ма ло 
пе сни ка у два де се том ве ку ко ји су по се до ва ли то ли ко ис тан ча но сти и не жно сти у 
из ра зу при опи си ва њу ре во лу ци је и ње не не у та жи ве за ра зно сти. На из ве стан на чин, 
Ма ја ков ски је на слу тио да ће га она уби ти, али за ра ди ви шег, ху ма ни тар ног ци ља мо-
рао је да је сла ви; у том сми слу за не ма рио је ак ци је Ле њи на и ка сни је Ста љи на и Бе ри-
је, ода брао је да „си ја, без об зи ра на су тра шњи цу“, а свој осун ча ни стих по де лио је са 
Френ ком О’Ха ром, сво јим аме рич ким двој ни ком, не су ђе ним на след ни ком и ве чи тим 
естет ско-ре во лу ци о нар ним по бу ње ни ком.

О’Ха ра је ро ђен у Бал ти мо ру 1926, че ти ри го ди не пре смр ти ру ског ко ле ге у Мо-
скви. Овог пе сни ка да нас сма тра ју осни ва чем Њу јор шке шко ле по е зи је, за јед но са 
Џо ном Еш бе ри јем, Џеј мсом Скај ле ром и Ке не том Ко хом. О’Ха ра је ра дио као ку стос у 
Њу јор шком му зе ју са вре ме не умет но сти и та ко ђе пре ми нуо млад (1966) у тра гич ној 
не сре ћи на Ко ни Ај лен ду, али је иза се бе оста вио по ет ски кор пус ко ји мо жда ни је био 
то ли ко ве ли ки, али ко ји је по свом ино ва тор ском при сту пу сти ху био до вољ но зна ча јан 
и ва жан да офор ми це ле ге не ра ци је след бе ни ка ко ји су де це ни ја ма на кон пе сни ко ве 
смр ти упи ра ли пе ро на ње гов из у зет но ду хо вит пост мо дер ни из раз.

У О’Ха ри ном крат ком, али крај ње по уч ном об ја шње њу сво га сти ха ко ји је на сло вио 
„Пер со ни зам, ма ни фест“, он ду хо ви то под у ча ва сво је ан гло а ме рич ке чи та о це ка ко да 
пи шу или, тач ни је, ка ко да не пи шу по е зи ју. По чи ње са пре ко ром књи жев не кри ти ке, 
у сти лу Ма ја ков ског: „Све је већ са др жа но у пе сми... да кле, не тре ба да пра вим пре ду-
гач ке звуч не струк ту ре. Ја чак и не во лим ри там, асо нан цу и све оста ло. Осло ни се на 
свој ин стинкт.“

За по сле ди цу овог свог ста ва, ко ји бе ше ре во лу ци о на ран, ње го ви сти хо ви су на ву кли 
гнев мно гих кри ти ча ра – Аме ри ка ни је би ла на вик ну та на ова кву вр сту по е зи је јер није 
би ло дру гих пе сни ка ко је ће ре ћи као он: „Не ка жем да мо је иде је ни су нај чуд ни је у 
по гле ду пи са ња ко је да нас мо же те су сре сти, али ипак, то су са мо од ре ђе не иде је. 
Нај бо ље у мом слу ча ју је да ка да по ста нем оди ста чу дан, пре ста нем да ми слим и у том 
тре нут ку до ла зи но во та ри ја.“ Ме ђу тим, шта је за ње га пред ста вља ло „но во та ри ју“ у 
ста њу смо са мо да прет по ста ви мо. У том сми слу он ће ре ћи: „Са мо су Вит ман, Крејн и 
Ви ли јамс, од свих аме рич ких пе сни ка, бо љи од аме рич ких фил мо ва.“ А за што је во лео 
баш њих, а не не ке дру ге пе сни ке, мо же мо са мо да слу ти мо – ве ро ват но је код Вит ма на 
во лео ду га чак стих ко ји ме ан дри ра као ре ка, а код Хар та Креј на мо гу ће ње гов кра так, 
из рец кан и гру бо из ре зан стих, док је код Ви ли ја ма Кар ло са Ви ли јам са ве ро ват но 
це нио пе сни ко ву ме то ду „не ма иде ја ко је кон крет но ни су из ра же не кроз објек те“. 
Оста је да по га ђа мо за што их је во лео, јер је О’Ха ра че сто ци ти рао сва ко га и ни ко га 
по себ но у сво јим за бав ним, сар до нич ним па сти ши ма. У свом Пер со ни зму, „по кре ту од 
са мо два уче сни ка ко ји ће ипак по ста ти по пу ла ран“, пе сник је огла сио „смрт књи жев-
но сти ко ју по зна је мо“. Ов де се на рав но освр нуо на аван гард ну тен ден ци ју у кри ти ци 
ви зу ел них умет но сти ко ја је огла си ла „смрт умет но сти“. О’Ха ра се ов де из ра зио иро-
нич ном па ро ди јом и већ смо га чу ли ка ко се сме је чи та о ци ма или са њи ма док по чи њу 
да од го не та ју зна че ње ње го вог ис ка за „по е зи ја је бр жа и си гур ни ја од про зе“. Не ки 
од нас и да нас по ку ша ва ју да уста но ве да ли је пе сник био у пра ву или не, али оно што 
са си гур но шћу мо же мо прет по ста ви ти је сте чи ње ни ца да је пе снич ки из раз са же ти ји 
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од про зног и да као та кав, у сво јој брит ко сти, на ла зи бр жи пут до чи та о че вог ср ца. 
О’Ха ра је био брз и спо ра ди чан пи сац ко ји ни је имао стр пље ња да ту ма чи до га ђа је, 
као и ње гов прет ход ник Ма ја ков ски, али је и он, са да већ по чет ком 1960-их, по ку шао 
да нам ука же на чи ње ни цу да је ср це скри ве ни ор ган, али отво рен, те да га умет ник, 
од но сно пе сник, мо ра по тра жи ти у пу бли ци и угра би ти јој га, у уло зи пи сца ко ји „пле-
ни па жњу“. Ни је са Ма ја ков ским де лио ре во лу ци о нар ну гро зни цу, али чу је мо од је ке 
фу ту ри зма и у О’Ха ри ним ра ним сти хо ви ма, ре ци мо у пе сми „На Дан се ћа ња 1950.“ у 
ко јој аме рич ки пе сник ко ри сти не што што ће мо на зва ти „ру ским про ле тер ским по-
кли ком“: О, Бо ри се Па стер на ку, мо жда је глу по / да се обра ћам те би, док та ко бо ра виш 
у ви со ком Ура лу, али твој глас / про чи шћа ва свет / и бла го твор ни ји је од бол ни це: / он 
од је ку је гла сни је од сум њи вог фа брич ког пи ска, / по е зи ја је ко ри сни ја од ма ши не!

Ипак, јед на од нај бо љих О’Ха ри них пе са ма ни је по све ће на Па стер на ку већ Ма ја-
ков ском, тач ни је „се ћа њу на Вла ди ми ра Ма ја ков ског“, ка ко гла си под на слов, иа ко ни 
у јед ном сти ху не би смо мо гли да на ђе мо објек ти ван раз лог за што је по све ће на баш 
овом ру ском пе сни ку. Исти на, и ова пе сма је ду гач ка, по де ље на фор мал но у де сет 
сек ци ја и на пи са на са по бу ње нич ким жа ром. На из ве стан на чин она је пе сма у про зи, 
не ка вр ста хи брид ног тек ста ко ји нас на во ди на по ми сао да је Ма ја ков ски био пре 
све га ствар на и озбиљ на ин спи ра ци ја за О’Ха ри на по ет ска раз ми шља ња, а ма ње ви-
дљив ути цај и пе снич ки прет ход ник ко ји је усме рио стил мла ђег ко ле ге у свом прав цу. 
Јер ка ко би смо ика да мо гли твр ди ти да су сти хо ви као ови на ве де ни ов де на ста вља-
чи буј ног опу са ру ског пе сни ка: По ша ли це и игра чи, као да про да ју гор чи ну у сло бод ном 
вре ме ну / сла ве слу чај не пре те ра но сти и сар до нич не ис ка зе, по ме ша не са за до вољ-
ством / као да ту бли зи на жу ри у мар ги ну мол бе.

Да ли је ов де реч о пу кој ша ли или је то пе сни ков по ку шај да зву чи над ре ал ни је 
од свих по зна тих над ре а ли ста свог вре ме на? Док да ље чи та мо пе сму, по ста је мо све-
сни да ни ка да не ће мо схва ти ти ни о ко јим се игра чи ма ра ди ни ти ко је су по ша ли це 
пра ви ли, а у сва ком слу ча ју не ће мо ни ка да осе ти ти ни стил Ма ја ков ског или пе сни-
ко ву ин тен ци ју у би ло ком О’Ха ри ном сти ху, па ипак! Аме рич ки Ирац нам је ов де дао 
вр хун ску лек ци ју у до ме ну по све те у не кој пе сми; од тог тре нут ка отво рен је био пут 
сва ком мла ђем пе сни ку да нај ин тим ни је по све ти пе сму не ком дру гом пе сни ку, па и 
они ма дав но не ста лим у вр тло гу исто ри је, чак и да се та но ва пе сма пот пу но раз ли ко-
ва ла од сти ла и са др жи не по е зи је ве ли ког прет ход ни ка. Ре во лу ци ја ре чи се раз бук та ла 
и по те кла је упра во од Вик то ра Шклов ског, ру ског те о ре ти ча ра фор ма ли сте ко ји је 
са ра ђи вао са Ма ја ков ским у ча со пи су ЛЕФ (Ле ви чар ски умет нич ки фронт), у тре нут ку 
(1923) ка да је Шклов ски гра дио свој чу ве ни ме тод „оне о би ча ва ња“ у умет но сти, ме тод 
ко ји је по др жа вао иде ју да је нај бо љи на чин да се го во ри о не кој умет нич кој чи ње ни-
ци пот пу но за не ма ри ва ње те чи ње ни це и упра во ис ти ца ње не ке ње не су прот но сти.9 
И ако го во ри мо о но вим и ре во лу ци о нар ним ме то да ма у књи жев но сти, тре ба да се увек 
упу ти мо на Шклов ског ко ји је са чу вао до ста сво јих ра до ва и у пе ри о ду Ста љи но вих 
чист ки и ко ји је умро до ста доц ни је, пред сам крај два де се тог ве ка (1984). Шклов ски 
је та ко ђе био ве ли ки по бор ник ки не ма то граф ског сти ла у књи жев но сти, тач ни је ве-

9 Ви ди Вик тор Шклов ски, Zoo или Пи сма не о љу ба ви ; Тре ћа фа бри ка, с ру ског пре ве ла Ли ди ја Су бо-
тин, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1966.
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ро вао је у об лик филм ске мон та же, а овом ме то ду пи са ња че сто су се при кла ња ли и 
Ма ја ков ски и Френк О’Ха ра. 

На рав но, 1950-их и 1960-их ова по себ на тех ни ка и ме тод пи са ња у Аме ри ци мо гли 
су ла ко да се до ве ду у ве зу са њу јор шким по кре том ви зу ел них умет но сти, та ко зва ним 
поп-ар том чи ји су ве ли ки пред став ни ци би ли Бил Берк сон и Ла ри Ри верс, бли ски 
при ја те љи Френ ка О’Ха ре. Ис та ћи ћу по но во да не по ку ша вам да на ве дем чи та о ца да 
по ми сли ка ко го во рим о ди рект ном ути ца ју пе сни ка Ма ја ков ског на пе сни ка О’Ха ру, 
већ по ку ша вам да ука жем на не ве ро ват ну слич ност сен зи би ли те та: О’Ха ра је ве ро-
ват но слу чај но от крио са жет, ора тор ски стих Ма ја ков ског ко ји је иде ал но мо гао да 
упло ви у ба лон не ког поп-цр та ћа. Али „ба лон“ или про стор за ова кву вр сту по е зи је 
био је нов, отво рен и не ве ро ват но све жег из ра за. Оно што се до го ди ло ов де је не што 
што Ален Ба дју на зи ва „про стом ди се ми на ци јом пе сме, чи ји дис по зи тив по ку ша ва да 
пре ва зи ђе из ве сност не ког ци ља исто вре ме но гу ра ју ћи уну тра шњу рад њу у пе сми ка 
пра зни ни, ка чи стом осци ли ра њу ко је су прот ста вља обје кат пе сме ње го вом мо гу ћем 
од су ству или по ни ште њу.“10

Фи ло зоф ка же да ова ква вр ста ди се ми на ци је по ку ша ва да рас пар ча обје кат пу тем 
бес крај не ме та фо рич не рас по де ле та ко да чим обје кат успе да из бег не од ре ђе но зна-
че ње у пе сми, он се ау то мат ски „де о бјек ти ви зу је“ и по чи ње да зна чи не што дру го. Обје-
кат на тај на чин гу би сво ју „објек тив ност“ не за то што се из гу био, већ што је умно жио 
зна че ња и пре те ра но се мул ти пли ци рао, по стао је „пре те ран“ у од но су на дру ге објек те.11

Ак ти ван ди ја лог са ру ским пе сни ком по ста је са свим ви дљив у О’Ха ри ној пе сми 
на сло вље ној про сто „Ма ја ков ски“. У њој ће аме рич ки пе сник пре тр пе ти пра ву „зеб њу 
од ути ца ја“ (an xi ety of in flu en ce)12 и на пи са ће пе сму-од го вор „Обла ку у пан та ло на ма“ 
Вла ди ми ра Ма ја ков ског, ко ја ни је ни нај бо ља ни нај по зна ти ја пе сма Ма ја ков ског на-
су прот мно гим по пу лар ним ко мен та ри ма ове пе сме. Ме ђу тим, у пе ру Френ ка О’Ха ре 
ова пе сма до сти же пу ни за мах и успех, на пи са на као не ка вр ста во дви ља, па сти ша и 
па ро ди је на пе сму Ма ја ков ског, не што на лик ими та ци ји Та р ков ског од не ког па ро ди-
ча ра по пут Мон ти ја Пај то на, јер О’Ха ра ов де пре вас ход но же ли да из бег не ви шак, 
по пла ву од осе ћа ња ко ја на ди ре, па тос ко ји га је оп хр вао, па ће ре ћи: Ср це ми тре пе-
ри / сто јим у ка ди и пла чем. / Мај ко, мај ко, ко сам ја у ства ри? / Кад би се са мо јед ном 
ба рем он вра тио / и по љу био ме у ли це / ње го ва чу па ва гри ва про тр ља ла / ми сле по оч-
ни це ко је са да пул си ра ју, још и оне!

Ви ди мо да су ов де на сме шан на чин пре тум ба ни сти хо ви Ма ја ков ског – реч је о 
ко мич ном ис хо ду јед не ту жне си ту а ци је где се пе сник на шао оста вљен, али, ако се 
бо ље уду би мо у сти хо ве, да ли ће мо их сма тра ти оди ста ко мич ним? О’Ха ри но ср це је 
по вре ђе но, али он не би до пу стио чи та о цу да са њим пла че, јер, из ме ђу оста лог, пе-
сни ку ни је до зво ље но да бу де па те ти чан. Оно што је за ни мљи во и оди ста ино ва тив но 
у по е зи ји је сте О’Ха ри но искре но тра га ње за вла сти тим иден ти те том ко је по ди же тон 
у сти ху „Мај ко, мај ко, ко сам ја у ства ри?“ и то ње го во ми но ри тар но тра га ње по ста је 
по тре сна и тра гич на лич на исто ри ја у ко јој не од зва ња смех. Ипак, аме рич ки пе сник 

10 Alain Ba di ou, „Que pen se le poè me?“, NO US, 2016, стр. 21.
11 Исто.
12 Ви ди исто и ме ни по јам код Су сан Сон таг.
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ће др жа ти ви со ко ша љи ви па ро диј ски тон кроз це лу сво ју „еп ску“ по е му; зна мо да је 
је дан од пре вас ход них стил ских за да та ка у пи са њу у до ба пост мо де р ни стич ке епо хе 
би ло та ко зва но осла ња ње на мно го број не ци та те прет ход ни ка или у пре вр та ње искре-
ног ау то ро вог осе ћа ња ко је би но ви пе сник па ро ди рао и до вео до ње го ве су прот но-
сти. Оно што је не ка да би ло ви со ко и зна чај но осе ћа ње у пе сми мо дер ни зма, по ста је 
у пост мо дер ни зму ни жа вр ста су бјек та и не ки бе зна ча јан до га ђај. Та ко ђе као у сва ком 
fin-de-si ec le ма ни ри зму, и у пост мо дер ном пи сму чу ће мо ви со ке оде ис пе ва не бе зна-
чај ном су бјек ту и у име бе зна чај них те ма, за рад по сти за ња ко мич них ефе ка та.13

Во лим те. Ја те во лим, / али се окре ћем сти хо ви ма / и ср це ми се за тва ра / као пе-
сни ца / А ре чи! Да сте бо ле сне као што сам ја бо ле стан, оне све сти те се /по вр ни те 
очи, у ба ри, / а ја ћу вас гле да ти / у сво јој ра ње ној ле по ти / ко ја је у нај бо љем слу ча ју мој 
та ле нат за по е зи ју.

„Ра ње на ле по та“ или та ле нат за по е зи ју нај бо ље се очи ту ју у ду гој по е ми Ма ја ков-
ског „Не ве ро ват на аван ту ра ко ја ми се до го ди ла овог ле та на да ћи“ из 1920-их:

Као да је за си ја ло сто че тр де сет јар ких су на ца / ле то се от ко тр ља ло у ју ли; / вре-
ли на / ја ра иси ја ва и плу та – / а ово се до го ди ло на да ћи; Се о це Пу шки но по гр бље но под 
Аку ло вим бр дом / то се о це има на сме ја не кро во ве.

У тој пе сми ру ски пе сник ћа ска са сун цем, сво јим лич ним пер со ни фи ци ра ним бо-
жан ством на ко је се чак усу дио да ви че: Че кај! Ста ни свет ски пут ни че: не мој са не ба 
са мо да ме гле даш / си ђи и свра ти до ме не на чај! По што је при хва ти ло пе сни ков по зив, 
сун це је свра ти ло и по че ло да слу ша пе сни ко ве про бле ме: При ча ли смо о ово ме и оно ме 
/ ре као сам му да ме је Ро ста14 са свим из ну ри ла, / а сун це ми уз вра ћа: / Хај де, бре, не мој 
се жа ли ти – / по гле дај исти ни у ли це! / Зар ми слиш да је ме ни ла ко / да стал но си јам? 
/... Али ево ова ко: / ка да си јед ном ре шио да кре неш, / ра ди то што мо раш – и си јај стал-
но! Хај де пе сни че / си јај и ужи вај у си вом ђу бре ту овог све та. / Ја ћу ти про су ти ве ћи део 
сво га сја ја, / а ти, ти си пај свој / у сти хо ве /…Си јај стал но – до са мог / свог кра ја, / бит но 
је да си јаш – / и то је све што же лим да ка жем! / То је мој мо то, / а и овог сун ца!

Пре но што се вра ти мо на О’Ха ру и на ви ђе ње по е ме Ма ја ков ског, во ле ла бих да 
се освр нем на чи ње ни цу да је пе сник ко ји је на пи сао го ре ци ти ра не сти хо ве – ко ји су 
не ка вр ста оде сун цу – био оди ста по зи тив не, оп ти ми стич ке при ро де и да је те шко 
за ми сли ти да је „из вр шио са мо у би ство“. Био је ве о ма емо ти ван и, као што ре че Ше ли 
за пе сни ке, био је „нај ма ње по е ти чан у сва ко днев ном жи во ту“. Та ко ђе, упр кос чи ње-
ни ци да је био емо тив но по вре ђен ло шим за вр шет ком љу бав ног од но са са Ли ли Брик, 
те шко нам је за ми сли ти да би у би ло ком тре нут ку та кав пе сник-оп ти ми ста из вр шио 
са мо у би ство. Као од го вор по е ми Ма ја ков ског, Френк О’Ха ра, та ко ђе „осун ча ни пе сник“, 
пи ше „Пра ву ис по вест раз го во ра са сун цем на Фа јер Ај лен ду“, пе сму ко ју је на пи сао 
на кон чи та ња по е зи је Ма ја ков ског у пре во ду вр сног пре во ди о ца са ру ског, Кор не ја 
Чу ков ског, ко ји је та ко ђе пре во дио Вит ма на на ру ски и био бли зак при ја тељ Ма ја ков-
ског. Пре во ди Чу ков ског су из ван ред ни и го то во рав ни ори ги на лу; ево шта ка же по-
зни ји пре во ди лац ру ског пе сни ка, Мек Га вран: „Пре во ди ти Ма ја ков ског ни је ни ма ло 

13 Ви ди: Mar jo rie Per loff, Post mo dern Gen res, Uni ver sity of Okla ho ma Press, 1988.
14 Но ви нар ска аген ци ја за ко ју је Ма ја ков ски ра дио по чет ком 1920.
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лак за да так. На кла сич ну му ку при пре во ђе њу по е зи је – где пре во ди лац же ли да ускла-
ди се ман ти ку са др жи не и по ет ску фор му – на до ве зу је се у слу ча ју Ма ја ков ског и пе-
сни ко ва стал на те жња да ства ра но ве ре чи и упо тре бља ва (у сти ху) ја ко нео бич ну, 
че сто дво сми сле ну гра ма ти ку. На да све, код Ма ја ков ског је фор ма – ко ја се са сто ји од 
рит ма и ри ме и сва ка кве игре нео д ре ђе них зву ко ва ко ји се осла ња ју на фо не тич ке и 
гра фич ке но во та ри је у ру ском је зи ку – ско ро увек но си лац зна че ња и цен трал на у 
по е зи ји, и ка да би смо је пот пу но за не ма ри ли и из ба ци ли из тек ста, ње го ва пе сма би 
оста ла без зна че ња. Та ко ђе је из у зе тан иза зов пре во ди о цу да пред ста ви не пре кид не 
про ме не у то ну и стил ском ре ги стру у по е зи ји овог пе сни ка: они ва ри ра ју од скан ди-
ра ња до ти хе мол бе, од вул гар ног ис ка за до ело квент ног (или псе у до е ло квент ног), од 
ба то са до па то са и на траг.“15

О’Ха ра отва ра сво ју „Пра ву ис по вест раз го во ра са сун цем на Фа јер Ај лен ду“ у је-
дин стве ном сти лу Ма ја ков ског, ко ји је стил са мо у ве ре ног тр го вач ког пут ни ка ко ји 
по ку ша ва да вам утра пи не ко ли ци ну до брих сти хо ва у за ме ну за кри шку ва шег ср ца: 
Ју трос ме је про бу ди ло Сун це / и ја сно и гла сно ре кло: Слу шај, по ку ша вам да те про бу дим 
/ већ це лих пет на ест ми ну та. Не бу ди то ли ко не ва спи тан, јер си је дан / од са мо два пе-
сни ка ко ји ма / сам се лич но обра ти ло / па те пи там / што ни си па жљи ви ји пре ма ме ни?16 

Ов де ће аме рич ки пе сник пре у зе ти улич ни је зик Ма ја ков ског и у истом сти лу на-
ста ви ће пе сму: Не, ствар но, же ле ло сам да ти ка жем / во лим тво ју по е зи ју. Ви дим до ста 
то га / на свом пу ту око све та, али ти си до бар. Мо жда ни си нај бо љи на све ту, али / 
дру га чи ји си од оста лих… / На ста ви са мо ова ко као ја / и не освр ћи се око се бе. Ви де ћеш / 
да се љу ди увек на не што жа ле: на кли му, или им је ису ви ше то пло / или им је хлад но... 
/ И не бри ни за сво ју по ро ди цу, / по ет ску или ге нет ску. / Сун це си ја и на џун глу, / да знаш, 
и на тун дру, / на мо ре и на ге то... / че ка ло сам да се про бу диш и кре неш да ра диш.17

У пр вом де лу ове па ро диј ске по е ме, пе сник по на вља ре чи про фе си о нал ног охра-
бре ња ко је смо већ чу ли код Ма ја ков ског, ме ђу тим, у дру гом де лу он ће по гу ра ти и 
по ди ћи ме та фо ру Ма ја ков ског на ви ше ме сто. Ов де чу је мо О’Ха ру ка ко про го ва ра 
сти хо ви ма сво га прет ход ни ка, ко је, до ду ше, Ма ја ков ски ни је пот пи сао у том об ли ку, 
али О’Ха ра упра во уз ди же дух и си ту а ци ју о ко ји ма би Ма ја ков ски про го во рио на 
сли чан на чин, али му окол но сти ни су да ле вре ме на. Да кле, О’Ха ра ком по ну је сти хо ве 
ко је је Ма ја ков ски из о ста вио, на не ки на чин, и ка же: Увек бу ди отво рен за до га ђа је, 
љу де, зе мљу, / не бо, зве зде, као што сам ја, сло бод но, а на до бро од ме ре ном про сто ру. 
/ Не иди, Сун це! Ко нач но сам се раз бу дио. / Не, мо рам да идем, зо ву ме. / А ко су то „они“? 
/ Уста ло је и ре кло: Са зна ћеш јед но га да на. Ти исти тра же и те бе.18

У тре нут ку ће мо се за пи та ти ко је Сун це у О’Ха ри ној пе сми, а од го вор се сам на ме-
ће: пе сни ков прет ход ник, Ма ја ков ски ко ји на след ни ку пру жа леп са вет ка ко у жи во ту 
та ко и у свом сти ху. За ме не су ове две пе сме јед не од нај бо љих ко је су за бе ле же не у 
исто ри ји књи жев но сти јер обе, на слич не али и фор мал но ве о ма раз ли чи те на чи не, 

15 Ви ди: Ja mes McGa vran, Mayakovsky’s Se lec ted Po ems, том III, Nor thwe stern Uni ver sity Press, 2013.
16 Vla di mir Mayakovsky, L’a mo ur, la po e sie, la Révo lu tion, прев. Hen ri De luy, Le Temps des Ce ri ses, Mon-
tre uil, 2011.
17 Frank O’Ha ra, Se lec ted Po ems, ур. Do nald Al len, Knopf, 2009.
18 Исто.
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под у ча ва ју умет ни ке ка ко да се бо ре про тив оног де мон ског, опре сив ног, ка ко у све-
ту та ко и у њи ма са ми ма, про тив опре сив не ме лан хо ли је – тог цр ног Сун ца ко јем су 
пе сни ци на ро чи то на кло ње ни.19 Обе ове пе сме пе ва ју гла сом угње те них и уче умет-
ни ка ка ко да по шту ју сла би је, ка ко да оп ста ну у те шком тре нут ку при хва та ју ћи не ки 
ви ши и ши ри по сту лат у жи во ту. Шта је О’Ха ра пре у зео од Ма ја ков ског, тог „пе сни ка 
те шког за пре во ђе ње“? Ма ја ков ски је био чу вен по сво јој ре во лу ци о нар ној фор ми 
сти ха, а и са др жи на ње го вих пе са ма, ин спи ри са на ве ли ком Ок то бар ском ре во лу ци-
јом, ни је би ла ма ње слав на од ње го ве бор бе за ино ва тор ску фор му у по е зи ји. О’Ха ра 
је сле дио ње гов пут, на до не кле дру га чи ји на чин, али нај ва жни је је ов де да је пре по-
знао у Ма ја ков ском брат ски пе снич ки дух ко ји је био део ње го ве вла сти те при ро де. 
Обо ји ца су ве ро ва ла да пе сни ци тре ба да су вер ни ду ху сво га вре ме на, тач ни је да 
ства ра лац тре ба да сле ди је дин стве ну епо ху ко јој при па да и ко ја га обе ле жа ва на 
по се бан, еклек тич ки на чин.

Да за кљу чи мо – оно што се на ме ће при по ре ђе њу сти хо ва ових пе сни ка је сте чи-
ње ни ца да је че сто не за хва лан по сао раз ма тра ти ути цај у по е зи ји или на сле ђе ко је 
не ки пе сник пре у зи ма од свог прет ход ни ка. Наш за да так при по ку ша ју да раз у ме мо 
по е ти ку не чи јег пе сни штва ов де се удво стру чу је и, као што пер ти нент но при ме ћу је 
Ба дју, тај по ку шај је сте те жак за то што је у при ро ди са ме по е зи је, а на ро чи то кад је 
реч о при ро ди по е зи је на ше са вре ме не епо хе, да нам из ми че. И ка же, при том, да је 
пе сма не ком про ми то ва но и не пот ку пљи во ис ку ство. Не мо же мо се са њом цен ка ти 
и ме диј ски је ма ни пу ли са ти. Она је, по се би, акт по бу не јер не тра жи да бу де при хва-
ће на и ис ко му ни ци ра на. Ни је ов де реч о не кој ак ци ји оп штег зна ча ја ко ја би тре ба ло 
да нас одо бро во љи; „она је по ну ђе на на шем слу ху као део је зи ка ко ји су сре ће мо као 
од ре ђе ни до га ђај. Она је чист до га ђај ко ји се кри је у соп стве ном тки ву, и че ка да је 
из ва ди мо из те ње не ко вер те... а бо ра ви у су штин ској ти ши ни... она је ’му зи чар ти ши не’ 
као што је ре као Ма лар ме или ’ми сао от пе ва на у пе сми где бо ра ви и њен пе вач’, као 
што ре че Рем бо.“20

А при том не зна мо ка ко се та пе сма пре но си са јед ног пе сни ка на дру гог или да ље, 
ка ко тај дру ги по ве ра ва сво ју пе сму на ро ду; оно што сам ов де по ку ша ла да ка жем 
је сте да су Вла ди мир Вла ди ми ро вич Ма ја ков ски и Френк О’Ха ра при сту пи ли том те-
шком за дат ку, сва ки у сво јој епо хи и на свој по се бан на чин. И као што по но во при ме-
ћу је Ба дју, из гле да да је по е зи ја је ди на умет нич ка фор ма ко ја одр жа ва ми сао жи вом, 
у на шој „ери пе сни ка“ у ко јој је фи ло зо фи ји из ма кло да чу ва свет од про па да ња и у 
ко јој са мо пе сни ци ма по ла зи за ру ком да чу ва ју под буд ним оком пи са ње обе ле же но 
од го вор ном са ве шћу.21 Пе соа их је ви део као ве ли ке ме та фи зи ча ре на ше епо хе ко ји 
из га ра ју са пла ме ном, а Хај де гер их је на звао „чу ва ри ма ку ће би ћа“. Њи хо ва уло га и 
за да так се са сто је да бу де и бу не реч, а ти ме да бу де и бу не свет ко ји се за гла вио у 
не кој при вре ме ној или ве чи тој та ми.

19 Ви ди: Ју ли ја Кри сте ва, Цр но сун це, са фран цу ског пре вео Не над Да ко вић, Све то ви, Но ви Сад, 1994.
20 „Que pen se le poè me?“
21 Исто.


