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ИСТО РИ ЈАТ СТВА РА ЊА РА ДИ КАЛ НИХ  
ПЕ СНИЧ КИХ ПРАК СИ

Пред со бом (не ћу ре ћи на по кон) у ру ка ма др жим епо хал ну пе снич ку по е ти ку, иза-
бра не есе је аме рич ке те о ре ти чар ке и књи жев не кри ти чар ке Мар џо ри Пер лоф, ко ја 
је сво јим по е тич ким ста во ви ма знат но из ме ни ла ма пу чи та ња ка ко ста ри је, та ко и 
са вре ме не аме рич ке по е зи је. Ка ко је са ста вља чи ца овог из бо ра есе ја1 Ду брав ка Ђу рић 
пер ти нент но при ме ти ла у свом по го во ру, Пер ло фо ва је сту пи ла у књи жев ну по ет ску 
и по ли тич ку књи жев ну аре ну Сје ди ње них Др жа ва у пе ри о ду (крај 1950-их) ка да је 
до ми нант на стру ја књи жев не кри ти ке та ко зва на „Но ва кри ти ка“, још увек би ла вла-
да ју ћи фе но мен, ко ја је фа во ри зо ва ла „бли ско чи та ње тек ста“, а пре зри во се од но си ла 
пре ма „се кун дар ним“ еле мен ти ма при ства ра њу књи жев ног де ла као што су би о гра-
фи ја ау то ра, по ли тич ка и дру штве на кли ма у ко јој је де ло на ста ја ло и слич но. Пер ло-
фо ва је у свом ра ду углав ном за др жа ла ме тод „бли ског чи та ња“ по ет ског де ла, али му 
је пре вас ход но при сту па ла дру га чи је од сво јих прет ход ни ка, во ђе на чу ве ним Па ун-
до вим ди то ом „ma ke it new“ или „на пра ви не што но во“. Па ун дов ди то је уоп ште но 
озна ча вао не ки по мак уна пред, али га је са ста вља чи ца и пре во ди тељ ка ове збир ке 
до не кле пре о кре ну ла, те ви спре но на сло ви ла збир ку Учи ни ТО но вим, да ју ћи књи зи 
на слов ко ји има пот пу но дру га чи ју ко но та ци ју од Па ун до ве. Љу би те љи ре чи ће од мах 
схва ти ти да ко ва ни ца „на пра ви ти не што но во“, из ми сли ти не ки но ви по крет, пра вац 
или из не ти пот пу но но ву за ми сао не од го ва ра пот пу но иде ји, по гу ра ној на је дан дру-
га чи ји ни во, ко јом је на сло вље на књи га Учи ни то но вим. Ова дру га ин стан ца под ра-
зу ме ва ак ци ју пер му та ци је тек ста или ма те ри ја ла ко ји је већ био на пра вљен, ко ји је 
не ка да био нов, али да нас већ за ста рео па ће га не ко, но ви ау тор, или онај не ста ли и 
из гу бље ни, пре у ре ди ти, пре пра ви ти и учи ни ти но вим. „То“ као по ка зна за ме ни ца у 
на сло ву мо же да се од но си на све у куп ни умет нич ки ма те ри јал, би ло тек сту ел ни или 
ви зу ел ни, ко ји при па да на шој по сте по хи умет нич ког ства ра ла штва, а ко ји Пер ло фо ва 
ана ли зи ра или ра ди је – раз ма тра освр ћу ћи се на мно жи ну кри тич ко-те о риј ских при-
сту па тим ма те ри ја ли ма, што сми сле но да ље су ми ра и обра зла же Ђу ри ће ва у свом 
по(ст)го во ру овој збир ци.

Крај ње ла у да тор но бих се сто га пр во освр ну ла на из бор Ђу ри ће ве у чи та њу, оку-
пља њу и об је ди ња ва њу спе ци фич них есе ја Пер ло фо ве, есе ја ко је мо жда са ма не бих 
сма тра ла пре суд ни ма за фор ми ра ње сво је по ет ске прак се, али ко ји на шем чи та о цу 
пру жа ју ја сан и ис цр пан увид у исто ри јат ства ра ња ра ди кал них пе снич ких прак си 
ко је су од кра ја де вет на е стог ве ка па до да нас ме ња ле ге о гра фи ју или ме та бо ли зам 

1 Мар џо ри Пер лоф, Учи ни то но вим (иза бра ни есе ји), прир. Ду брав ка Ђу рић, Ори о нАрт, Бе о град, 
2017.
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чи та ња по ет ског, али и про зног тек ста у Аме ри ци и у све ту. Пр ви есеј из збир ке (у из-
бо ру их има де сет), „Бле шта ви и не из бе жни рит мо ви – из бор ме тра и исто риј ска фор-
ма ци ја“ већ до но си дах го ре по ме ну те про ме не ко ја је на ста ла по чет ком 1980-их, а 
ко ја је под сна жним ути ца јем постструк ту ра ли зма2 од ба ци ла ка ко те о риј ске по сту ла-
те „Но вих кри ти ча ра“ та ко и са му мо гућ ност, на ма мла ђи ма, да по е зи ју или пак про зу 
или би ло ко ју дру гу књи жев ну тво ре ви ну на зи ва мо тер ми ном дру га чи јим од „тек ста“. 
У пр вом есе ју из овог из бо ра Пер лоф отва ра ди ја лог са чи та о цем сле де ћим ре то рич-
ким пи та њем: „Ко је ме сто за у зи ма ’про за’ – или оно што ли чи на ’про зу’ – у по е зи ји 
ка сног 20. ве ка?“ У ду ху тог ис тра жи ва ња, а сле де ћи до не кле ста ри Хај де ге ров дик тум 
да „оно што ни је по е зи ја ни је баш увек про за“, Пер ло фо ва да ље раз ви ја свој ис тра жи-
вач ки рад на во де ћи пе снич ку про зу Ви ли ја ма Кар ло са Ви ли јам са, Гер тру де Стајн, 
Ро бер та Кри ли ја, Џо на Еш бе ри ја, цен трал них аме рич ких пе снич ких фи гу ра два де се тог 
ве ка, као и до не кле мла ђу ге не ра ци ју пе сни ка ин тер ди сци пли нар ног му зич ко-пер фор-
ма тив ног књи жев ног за ле ђа Деј ви да Ен ти на, Џо на Кеј џа и „је зич ких пе сни ка“ по пут 
Чар лса Берн сти на, Ро на Си ли ма на и Мај кла Пал ме ра, да на бро јим са мо нај сјај ни је 
звер ке овог ча роб ног „је зич ког ка ве за“ или за тво ра је зи ка у ко ји је Хај де гер сме стио 
на ше би ће. На по чет ку есе ја Пер ло фо ва ци ти ра Харт ма на ко ји де ли мич но ре ша ва 
ди хо том ску за го нет ку по е зи је на спрам про зе и ко ји ка же да је „стих – је зик у сти хо-
ви ма“ и да се текст по том раз би ја њу у сти хо ве раз ли ку је од про зе. Ме ђу тим, да не бих 
скре ну ла па жњу не ис ку сном чи та о цу у прав цу Хај де ге ро ве и пост хај де ге ров ске ми сли, 
ов де бих на гла си ла да је на Пер ло фо ву пре суд ни ути цај оства ри ла шко ла ана ли тич ке 
фи ло зоф ске ми сли, пре вас ход но ау стриј ског фи ло зо фа Вит ген штај на, ко ја је уве ли ко 
за до би ла те рен у Сје ди ње ним Др жа ва ма и ко ја се ви ше-ма ње ло гич ки одо ма ћи ла у 
свим тек сто ви ма са вре ме ни јих аме рич ких пе сни ка. У сва ком слу ча ју, Пер ло фо ва се 
по зи ци о ни ра ла као ле ги тим ни ин тер пре та тор Вит ген штај но ве ми сли јер је са ма ро-
ђе на у Ау стри ји, овла да ва ју ћи не са мо ма тер њим не мач ким је зи ком, већ и оста лим 
европ ским је зи ци ма ко ји ће јој отво ри ти увид у свет ра ди кал не аван гард не и екс пе-
ри мен тал не по ет ске ми сли, с по себ ним ин те ре со ва њем доц ни је за ан гло фон ску и 
аме рич ку по е зи ју с кра ја два де се тог ве ка. У бес крај но пре ци зном и осе тљи вом ту ма-
че њу фран цу ског ми сли о ца Ан ри ја Ме шо ни ка ко ји го то во исто вре ме но са Пер ло фо-
вом ис тра жу је гра ни це по е зи је, од но сно про зе у сво јој ана ли зи аван гард ног ру ског 
пе сни ка Вла ди ми ра Ма ја ков ског, те о ре ти чар ка ће ви спре но на ве сти Ме шо ни ко ве 
ре чи да је „сло бод ни стих са мо је дан део, је дан тре ну так, ста ња у кул ту ри, ко ји та ко ђе 
пред ста вља и је дин стве ни дис курс ко ји га са др жи а ко ји је са ма пе сма“. И да ље ци ти-
ра ју ћи Ме шо ни ка, Пер ло фо ва из ја вљу је да „стих не чи ни пе сму, већ пе сма ства ра 
сло бод ни стих“. 

Ме ђу тим, Ме шо ник је као пе сник, лин гви ста и есе ји ста ра дио на ра ди кал ном фран-
цу ском Уни вер зи те ту Вен сан-Па риз 8 где је те о рет ски те рен за рад на но ви јим по е ти-
ка ма већ при пре ми ла ми сао Жи ла Де ле за и Ми ше ла Фу коа, та ко да ње гов рад у том 
прав цу, иа ко ино ва тор ски, ни је био сма тран ул тра ра ди кал ним, ба рем у ин те лек ту ал-
ном де лу све та у ко ме је бо ра вио. Свет Мар џо ри Пер лоф био је да ле ко ре стрик тив ни је 

2 В. Ро лан Барт, За до вољ ство у тек сту.
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при ро де, про те стант ског усме ре ња ко је ни је оста вља ло мно го про сто ра за ве ли ки 
скок или про ме ну у ета бли ра ном ми шље њу или пи са њу но ви је, екс пе ри мен тал не 
ли те ра ту ре – упра во сам и са ма би ла све док оп ште при сут ног учма лог уни вер зи тет ског 
ста ва у трет ма ну „но ви јих по е ти ка“ ка да сам на Аме рич ком уни вер зи те ту у Ва шинг-
то ну по ку ша ла да ис тра жу јем ре цеп циј ски од нос по е зи је пе сни ка Ма ја ков ског и ње го-
вог хо мо ло га, аме рич ког пе сни ка „Њу јор шке шко ле“, Френ ка О’Ха ре. У тре нут ку ка да 
се це ло куп на за пар ло же на аме рич ка ака де ми ја по е зи је об ру ши ла на ме не твр де ћи 
да не мо гу да пи шем о евен ту ал ном ути ца ју Ма ја ков ског на Френ ка О’Ха ру, јер „по то-
њи уоп ште и ни је пе сник“, обра ти ла сам се Мар џо ри Пер лоф, та да још мла дој те о ре-
ти чар ки, за по моћ. Пер ло фо ва ко ја не са мо да је до бро по зна ва ла по себ не по е ти ке 
Ма ја ков ског и Френ ка О’Ха ре, би ла је та ко ђе до вољ но осе тљи ва да от кри је та на не 
ни ти ко је су спа ја ле ова два пе сни ка, а ко је су се про те за ле од ру ске умет нич ке аван-
гар де пре ко има жи зма Езре Па ун да и објек ти ви зма Ви ли ја ма Кар ло са Ви ли јам са, те 
лин гви стич ког по ти ра ња из ра за Гер тру де Стајн и Се мју е ла Бе ке та, све до њу јор шког 
поп над ре а ли зма Френ ка О’Ха ре и Џо на Еш бе ри ја. У то име она ме је из у зет но охра бри-
ва ла да на ста вим с пи са њем сво је док тор ске те зе, би ла је лу цид но сун це ко је ми је 
да ло зе ле но све тло да на ста вим ис тра жи ва ње ра ди кал них по е ти ка да ле ко од је зич ки 
на пир ли та ног из ра за Ге ло ве ја Ки не ла и оста лих аме рич ких пе сни ка, или не у пу ће них 
или пре ви ше упу ће них у европ ски аван гард ни по ет ски из раз, та да већ, авај, при ти снут 
те жи ном Адор но ве из ја ве да по е зи ју на кон Ау шви ца не ће мо мо ћи за луд но да пи ше мо. 
Пер ло фо ва је ука зи ва ла омаж европ ској по е зи ји та мо где је она за ста ла, по не ста лог 
да ха, ухваћенa у кри ку и у ас фик ци ји Дру гог свет ског ра та.

Не за ме ри те ми на ди гре си ји ов де, у њу ме је од ве ло мо је пост мо де р но, постструк-
ту ра ли стич ко на сле ђе, али ко ја је ов де би ла ва жна да се на ве де упра во као при мер 
го то во очај нич ке бор бе ко ју је од ре ђе на гру па аме рич ких ин те лек ту а ла ца, пред во-
ђе на са Мар џо ри Пер лоф и Су зан Сон таг, а за тим и пе сни ци ма-те о ре ти ча ри ма по пут 
Чар лса Берн сти на, Да гла са Ме сер ли ја, Ро на Си ли ма на и Џе ро ма Ро тен бер га во ди ла 
на по љу но ви је те о рет ске ми сли ко ја је од би ја ла да раз ли ку је по е зи ју од про зе, за ла-
жу ћи се за нео д ре ђе ност по е ти ке ко ја се већ одав но одо ма ћи ла у сти хо ви ма европ-
ских фу ту ри ста, да да и ста и над ре а ли ста, али ко ја на аме рич ком тлу још ни је на ла зи ла 
свој кров. Пер ло фо ва је у пр вом по гла вљу књи ге и на ве ла спе ци фич не опу се Рем боа, 
Ге теа, Ви ли ја ма Кар ло са Ви ли јам са и Са мју е ла Бе ке та ко ји су са ми да ва ли од го вор на 
оту жно пи та ње „ка ко да у де лу раз ли ку је мо по е зи ју од про зе“, а на ко је је Бор хес 1981. 
од луч но од го во рио не ко ме у пу бли ци „да је ди на раз ли ка из ме ђу њих две по чи ва у 
уху слу ша о ца“. Пер ло фо ва је об ја ви ла „Бле шта ве и не из бе жне рит мо ве“ два на ест го-
ди на доц ни је, 1993, али ни та да те рен – бор ба за сло бод ни стих, бли зак го вор ном је-
зи ку – ни је био осво јен. Па ни у Фран цу ској, у го то во исто вре ме ка да Пјер Бри нел 
пи ше сво је епо хал но де ло Ро ман пе сни ка у ко ме ис тра жу је ам би ва лент на де ла Бле за 
Сан дра ра, Џој са, Вир џи ни је Вулф и Бе ке та.

Не што да ље у есе ју „Бле шта ви и не из бе жни рит мо ви...“ Пер ло фо ва раз ра ђу је иде-
ју сло бод ног сти ха и ње го ве раз ли чи те по јав не ва ри јан те ви ђе не у де ли ма Ви ли ја ма 
Кар ло са Ви ли јам са и ње го вог ду хов ног на ста вља ча Але на Гин збер га, али и на во ди 
чи ње ни цу да се бор ба за сло бод ни стих у по е зи ји во ди ла и на пла ну по ти ски ва ња већ 
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ду бо ко увре же ног сим бо ли стич ког из ра за. И ов де се она по но во освр ће на ле гат Хај-
де ге ра, ко ји нам је, упр кос свом де гра ди ра ју ћем го во ру у Хи тле ро вом рек то ра ту ко ји 
га је дис кре ди то вао у кри лу кон ти нен тал не фи ло зо фи је, ипак „омо гу ћио да се по ја ви 
иде ја ’по е тич но сти’ за ко ју су пи та ња жан ра, ме тра и по де ла на сти хо ве не бит ни“.3 И 
у свом бли ста вом кро ки ју не из бе жног но вог рит ма по е зи је, Пер ло фо ва ће нам на цр-
та ти од ре ђе ну мо гућ ност та ко зва ног „тре ћег рит ма“ у пи са њу, ко га опа жа мо у де лу 
Ар ту ра Рем боа, али и Са мју е ла Бе ке та, рит ма ко ји из ми че ус по ста вља њу раз ли ке 
из ме ђу „ја“ као су бјек та и оног „дру гог“, евен ту ал ног објек та у пе сми. И есеј ће за вр-
ши ти на ур гент ној но ти да „мо ра мо схва ти ти да из бор фор ме сти ха ни је са мо пи та ње 
на кло но сти по је дин ца, лич не од лу ке да се од ре ђе но ис ку ство са оп шти као со нет а не 
као ба ла да... јер мно штво сти хо ва и про зних мо гућ но сти ко је су до ступ не пе сни ку у 
би ло ком вре ме ну увек је од ре ђе но, бар де ли мич но, исто риј ским и иде о ло шким раз-
ло зи ма“.

У свом есе ју „На си ље и пре ци зност: ма ни фест као об лик умет но сти“, ко ји до не кле 
ана ли тич ки сле ди пр ви, Пер ло фо ва ће по ку ша ти да об ја сни по ја ву ита ли јан ског фу-
ту ри зма пре вас ход но ви ђе ну кроз лик и де лат ност до не кле за го нет ног пе сни ка и 
твор ца ма ни фе ста, Ма ри не ти ја. У овом тек сту из гле да да Пер ло фо ву ма ње за ни ма 
ства ра ње фа ши стич ког ми та во ђе про па ганд не ма ши не ри је ка кав је и био Ма ри не ти, 
а ви ше од ре ђе но ја вља ње фе но ме на кон цеп ту ал ног умет ни ка чи је су стра те ги је ства-
ра ња „ма ни фе ста, пер фор ман са, ре ци то ва ња и књи жев них ства ра ња има ле за циљ 
да пре о бра зе по ли ти ку у не ку вр сту лир ског по зо ри шта“.4 У том епо хал ном пе ри о ду 
пи са ња ма ни фе ста ко ји су се та ко ђе про ти ви ли лар пур лар ти зму, ели ти зму и тран сцен-
дент ној (чи тај: сим бо ли стич кој) по е зи ји, Пер ло фо ва по ку ша ва да од бра ни на сле ђе 
ко је је би ло ко лев ка по ет ског пер фор ман са, но ви по пу ли стич ки из раз ко ји су ита ли јан-
ски фу ту ри сти др ско на ме та ли „од би ја ју ћи да оста ну у свом из ла гач ком или кри тич ком 
ћо ше ту“, ве ру ју ћи при том да груп на из ја ва ко ја је у до вољ ној ме ри есте ти зо ва на 
„мо же да у очи ма ши ре пу бли ке за у зме ме сто обе ћа ног умет нич ког де ла“. Ме ђу тим, 
Пер ло фо ва не ће за о би ћи шка кљи ву те му на чи на на ко ји се ита ли јан ски фу ту ри зам 
ма ни фе сто вао, ње го ву су лу ду по тре бу за бр зи ном и сла вље њем ма ши не, иа ко ће 
ода ти при зна ње по зи тив ном по ри ву ње го вих по кре та ча да ста вља ју ак це нат на по-
крет и умет нич ку прак су где „го во ри ти о умет но сти по ста је исто што и ства ра ти је“. 
Оту да њен уби та чан есеј но си на слов „На си ље и пре ци зност: ма ни фест...“, у ко ме Пер-
ло фо ва на суп ти лан на чин пра ти раз вој фа ши зма као об ли ка ка пи та ли стич ке и ра зор-
не фор ма ци је, исто вре ме но по ку ша ва ју ћи да од го нет не при влач ност ње го ве фор ме 
ис по ља ва ња у умет но сти ко ја је под ра зу ме ва ла и од ре ђе ну ду хов ну, чак и ду хо ви ту 
ак тив ност.

Она ће исто вре ме но пра ти ти исто риј ски раз вој нео да да и зма, ко ји је на ла зио сво је 
ко ре не у фу ту ри стич ком мо де лу ма ни фе ста, а ко ји се го то во па ра лел но ја вио у окви-
ру ру ске по стре во лу ци о нар не аван гар де. Си не сте зи ја умет нич ког из ра за по чи ње 

3 На ве де но пре ма Учи ни то но вим, стр. 18 (ци тат пре у зет из Хај де ге ро ве књи ге Po e try, Lan gu a ge, 
Tho ught, пре ве де не на ен гле ски у из да њу Har per Row, Њу јорк, 1971).
4 Ibid., стр. 30.
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ин тен зив но да се раз ви ја у овом пе ри о ду, ста па ње му зич ког, ви зу ел ног и ти по граф ског, 
што не ми нов но уво ди „но ви лист“ и окре ће стра ни цу у пи са њу по е зи је, од но сно умет-
нич ког тек ста. Но ви при ступ стра ни ци и по ет ском сти ху ја вља се и у ра ду екс пре си-
о ни стич ке гру пе „Пла ви ја хач“, за тим код фран цу ског пе сни ка Апо ли не ра, а ни ма ло 
ма ња ва жност по чи ње да се по кла ња и чи ну из во ђе ња тог тек ста, чи ји је тво рац и 
ин тер пре та тор пе сник „им про ви за тор“ ко ји из во ди свој текст у тре нут ку док га ком-
по ну је, као што ви ди мо у пер фор ма тив ном из во ђе њу Три ста на Ца ре.5 За ни мљив и 
бри љан тан је сле де ћи по ку шај Пер ло фо ве да нам ука же на ста зу, или бо ље пре чи цу, 
ко ја нас вр то гла во од во ди од фу ту ри стич ких умет нич ких прак си до са вре ме ни је умет-
но сти на шег до ба, до ра да умет ни ка ми ни ма ли ста, Ро бер та Мо ри са, До нал да Џа да и 
То ни ја Сми та, ко ји твр де „да њи хо ве (ам би јен тал не) скулп ту ре мо гу да по сто је са мо у 
од но су пре ма окру же њу и по сма тра чу“.6 Ода тле, па до тврд ње аван гард ног ком по зи-
то ра и пе сни ка Џо на Kејџа да се „гра ни це ме ђу умет но сти ма ру ше“ Пер ло фо ва ни је 
окле ва ла да на пра ви ве о ма ма ли скок у ло гич ном на ста вља њу да тих умет нич ких 
прак си. По ми њу ћи Џо на Кеј џа чи јим се де лом Пер ло фо ва ина че ис црп но ба ви ла, а 
ко је раз ња шња ва и по јам „те а трал ног при сту па умет но сти“ ко ји Пер ло фо ва уз гред но 
на кра ју овог есе ја на во ди као ва жну сте пе ни цу у раз во ју пост мо дер ни зма, во ле ла 
бих да ис так нем да ми је њен есеј о Кеј џу, у овом ина че осе тљи вом из бо ру пер ти нент-
них есе ја, не до ста јао.7 У ње ној оштрој кри ти ци, пре све га, Пе те ра Бир ге ра8 и не ких 
дру гих те о ре ти ча ра уста ја лог ака дем ског еста бли шмен та, Пер ло фо ва је у спо ме ну том 
есе ју, а кроз при чу о из во ђе њу се ми нал ног аван гард ног Kејџовог де ла Ро ра то рио, 
ра ђе ног пре ма пре о бли че ној, скра ће ној вер зи ји Џој со вог Фи не га но вог бде ња, об ја сни-
ла не са мо ори ги нал но ин те р ди сци пли нар но ста па ње мно гих умет нич ких из ра за као 
во де ћу умет нич ку прак су у све ту да нас, већ је исто вре ме но и да ла крај ње озбиљ ну 
кри ти ку те о рет ских прак си ко је и да ље при ти ска ју аван гард ни из раз. Она ће ов де 
за кљу чи ти да су „по ти ра ње пу тем ети ке ти ра ња као и не у тра ли за ци ја про бле ма“ и 
да ље прак се ко је од ре ђу ју суд би ну аван гар де да нас, као и пре пе де се так го ди на.9

Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да је при пра вље њу из бо ра есе ја за књи гу Учи ни то 
но вим лич но уче ство ва ла ау тор ка ко ја је си гур но има ла у ви ду спе ци фич ност овог 
срп ског из да ња. Пред крај есе ја „На си ље и пре ци зност“ Пер ло фо ва ће се та ко ђе кри-
тич ки оштро вра ти ти ко мен та ру ко ле ге Мај кла Фри да ко ји твр ди да „умет нич ко де ло 
не тре ба по бр ка ти са окру же њем... и да ње го вом фор мал ном струк ту ром... тре ба да 
упра вља ју ко хе рент ност и је дин ство“. Пер ло фо ва пер ти нент но при ме ћу је (а у овој 
тврд њи на ла зи мо и од го вор Бир ге ру ) да „су се у ве ћи ни слу ча је ва умет ност и књи жев-
ност од сре ди не 1960-их на о ва мо уда љи ле од ко хе рент ног мо де ла ’ви со ког’ мо дер-
ни зма, па од ба ци ва ње та кве умет но сти у це ли ни, као не-умет но сти или не-књи жев-
но сти не би би ло ко ри сно за кри ти ку“.

5 Ibid., стр. 45.
6 Ibid., стр. 52.
7 „Му зи ка за ре чи евен ту ал но: Чи та ње-слу ша ње-гле да ње Ро ра то ри ја Џо на Кеј џа“, у: Post mo dern 
Gen res, уре ди ла Мар џо ри Пер лоф, Uni ver sity of Okla ho ma Press, 1989, стр. 193–228.
8 Тво рац ау то ри та тив не „Би бли је“ The o rie der Avan gar de, Su hr kamp Ver lag, Франк фурт, 1974.
9 „Му зи ка за ре чи евен ту ал но...“, стр. 206.
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У тре ћем есе ју „Од сли ке до рад ње: по вра так при че у пост мо дер ној по е зи ји“ Пер-
ло фо ва на ра тив ним је зи ком ко ји иде уз да ту те му раз ма тра исто ри ју аме рич ке по е-
зи је два де се тог ве ка уз осврт на ло кал не иде о ло шке окр ша је пе сни ка шко ла „ду бо ке 
сли ке“ и „аме рич ког над ре а ли зма“, по пут Ро бер та Ло у е ла, ко ји су де ло ва ли на су прот 
бун тов ној гру пи пе сни ка та ко зва не со ци јал не по бу не осми шље не де ло ва њем пе сни-
ка бит ге не ра ци је по пут Але на Гин збер га или пе сни ка му зич ке, џез ори јен та ци је по пут 
Бо ба Коф ма на и Џе ка Ми шли на. У јед но став ној и гру бој по ли тич кој по де ли ове пе сни-
ке мо гли би смо ока рак те ри са ти пред став ни ци ма аме рич ке ре пу бли кан ске де сни це 
на спрам пе сни ка аме рич ке ле ви це. Пер ло фо ва тра га за еле мен том ко ји ипак спа ја те 
ве о ма раз ли чи те по е ти ке и у овом тек сту усред сре ђе на је на на ра тив ни еле мент ко ји 
об је ди њу је ове ина че оди ста ра зно род не и раз ли чи те при сту пе по е зи ји; ка ко у пе сми 
„по сто ја но ’ја’“ при ча сво ју при чу, ре тро спек тив но, кроз за плет или не ко хе рент но кроз 
ми сао ко ја блу ди и пре ла ма се, са мо су не ка од пи та ња ко ја оку пља ју ове иде о ло шки 
раз ли чи те по е ти ке. При то ме она ис ти че по нов ни по вра так, мо жда „ве чи ти“, на ра ци-
је лир ској (пост мо дер ној) про зи, ко ја ни је ви ше че до Ари сто те ло вог ми то са, већ је 
„тач ка ре фе рен це, на чин алу ди ра ња и из вор па ро ди је“10 као што све до чи по е зи ја аме-
рич ких пе сни ка Френ ка О’Ха ре и Едвар на Дор на.

Џо на Еш бе ри ја, та ко ђе пред став ни ка њу јор шке шко ле, ма ње за ни ма ју до га ђа ји од 
на чи на „на ко ји се они де ша ва ју“ и он их, по пут Стај но ве, при ча не ко хе рент ним ре до-
сле дом у пе сми, што је са свим ра зу мљи во јер су и Еш бе ри као и Стај но ва про ве ли 
го то во цео жи вот у Па ри зу и пре тр пе ли јак ути цај фран цу ског над ре а ли зма. Ипак, 
Еш бе ри јев стих је обо га ћен ис ку ством „исеч ка“ или ко ла жи ра ног хо ли вуд ског филм-
ског епа ко ји ће не што мла ђи пе сни ци „Њу јор шке шко ле“ (Алис Но тли, Тед Бе ри ган, 
Том Вај гел, Џон Год фри) пот пу но пре у зе ти и да ље раз ви ти у ко рист умет но сти аме-
рич ког мул ти ме ди јал ног поп ар та или по ет ског стри па. Ово ау то ном но аме рич ко 
ис ку ство Пер ло фо ва ко мен та ри ше ова ко: „...у скла ду с тим, Дор но ви су ’ли ко ви’ – Лил, 
Хлад но крв но Све, док тор Бли став ко – ’рав ни’ [као кар тон ске ма ри о не те – прим. Н. Ж.], 
као да се по ја вљу ју на по вр ши ни плат на.“11 Тач ка по ма ка у је дин стве ном на ра тив ном 
го во ру по е зи је је по Ур су ли Ле Гвин и по Кеј џу, ко је Пер ло фо ва ов де ци ти ра, си ту и ра-
на у по ме ре ном про сто ру по е зи је ко ја од ин ди ви ду ал не ли рич но сти мар ши ра ка 
„по е зи ји за јед ни це, у ко јој на ра тив но по но во по ста је ме сто гно зи са“ (Ле Гвин) и где ће 
се све ви ше ба вље ње слич ним осе ћа њи ма ин ди ви дуа... по сма тра ти у ши рем дру штве-
ном кон тек сту.“12 

У ра ном есе ју „Пост мо дер ни зам и сле па ули ца ли ри ке“ Пер ло фо ва по ку ша ва да 
обо ри кри тич ке тврд ње да по е зи ја и на у ка има ју су прот не мо ду се дис кур са, као и ону 
кла сич ну да је „по е зи ја“ су прот на про зи, евен ту ал но да њен је зик сто ји у су прот но сти 
са но вим је зи ци ма тех но ло ги је. Ова кве тврд ње при па да ју, по њој, ста ри јој ро ман ти-
чар ској те о ри ји ли ри ке ко ју је нај стра сни је по др жа ло де ло Ха рол да Блу ма (у књи зи 
Страх од ути ца ја) ко је су зду шно при хва та ле ге не ра ци је са вре ме них пе сни ка. Пер-
ло фо ва твр ди да пост мо де р ни стич ка по е ти ка има мно го ви ше слич но сти са пред ста-

10 Учи ни то но вим, стр. 63.
11 Ibid., стр. 69.
12 Ibid., стр. 72.
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вљач ким, ша љи вим на чи ном из ра жа ва ња иро ни ча ра 18. ве ка не го са ше ли јев ском 
апо ка лип сом.13 Она из во ре те ди хо то ми је на ла зи у иде о ло ги ји кра ја де вет на е стог 
ве ка ко ја је би ла на из ди са ју и ко ју је вор дсвор тов ски и да ље по др жа вао Блум, а ко ја 
је та ко ђе ре зул ти ра ла ан то ло ги јом Злат на ри зни ца нај бо љих пе са ма об ја вље ној још 
1861, али чи ји су се ути цај и зна чај без ум но про те гли до кра ја 20. ве ка. У окви ру да те 
иде о ло ги је ко ја је да ка ко под ра зу ме ва ла ре ли ги о зност, По ет ску Књи гу су чи та о ци 
тре ти ра ли као Све ти текст и као је зик уда љен „од ха о са и три ви јал но сти... од лич ног 
и слу чај ног, у сва ко днев ном го во ру“. Ка ко на во ди Пер ло фо ва, го вор и го вор на по е-
зи ја су би ли са мо „ко мер ци јал ни при ступ ре ал но сти“, на су прот ко јих су ста ја ли ли ри ка 
и њен уз ви ше ни је зик. Те жње из не се не у Ри зни ци на шле су доц ни је со лид ну раз ра ду 
у ра ду Ма лар меа и ње го вој Књи зи у ко јој чу ве ни мо дер ни ста од луч но раз два ја пој мо-
ве књи жев но сти и но ви нар ства „ко је је пу но по сте ра и скло но им про ви за ци ји“.14 
Ме ђу тим, Пер ло фо ва ис ти че да чак Ари сто тел у сво јој По е ти ци на во ди при су ство и 
пред ност им про ви за ци је у го во ру, а ко ја у пост мо дер ни зму отва ра мо гућ ност го во ра, 
на ра ци је и ди дак ти ке у по е зи ји, као што се у њу вра ћа ју по ли тич ке, етич ке и фи ло зоф-
ске те ме.

У тре ћем де лу овог ис црп ног али ви со ко ин фор ма тив ног есе ја Пер ло фо ва на во ди 
Езру Па ун да као за чет ни ка пост мо дер не по е зи је ко ји је пр ви у сво јим Пе ва њи ма, а и 
у Во ди чу кроз Kулчуру ис та као вред ност ба сне или при че, или на ра тив ног у по е зи ји. 
Дру га ва жна по ја ва ко ја је про ме ни ла жи вот по е зи је био је пре ла зак је дин стве ног 
лир ског гла са у са звуч је раз ли чи тих гла со ва или фраг мен те гла со ва. Овај по сту пак се 
тех нич ки из во дио „ко ла жи ра њем“ или ме ђу соб ним су прот ста вља њем гла со ва и сти-
хо ва (јук ста по зи ци јом). У об ја шње њу ове тех ни ке Пер ло фо ва нам на во ди аван гар ди-
сту, и са мог вр сног ко ла жи сту, Џо на Кеј џа ко га ци ти ра: „Си ту а ци ја мо ра би ти Да и Не, 
а ни ка ко у фор ми илиили“.15 

По ред Езре Па ун да и по ме ну тог Кеј џа, Пер ло фо ва нам на во ди ра до ве све тлих пе-
снич ких и аме рич ких фи гу ра (пост)мо дер ни зма, Лу и са Зу ков ског, Гер тру де Стајн, али 
и мла ђих пе сни ка Ро бер та Дан ка на, Ро на Си ли ма на, Џе ро ма Ро тен бер га, као и не што 
ста ри јег В. Х. Од на ко ји се ипак, као је дан од сту бо ва мо дер ни зма, ни је при кла њао 
ко ла жу и фраг мен ту. Пер ло фо ва пак ов де ис ти че као је ди ну тех нич ку мо гућ ност уз ми-
ца ња ко ла жу при кла ња ње пе сни ка „пе снич кој про зи“, ко ја се уве ли ко раз ли ку је као 
жа нр од „дис кур зив не“ или обич не про зе јер по се би пред ста вља је зич ки екс пе ри мент 
у ко ме се ау тор ко ри сти ри мом, по на вља њем ис ка за, ин си сти ра њем на тро пи ма, ели-
зи ји итд. Ова ква про за (оми ље ни жа нр пот пи сни це ових ре до ва) ни ка ко не при па да 
фор ми „пе сме у про зи“ и пред ста вља „асо ци ја тив ни ри там ко ји је под јед на ко уда љен 
и од сти ха и од про зе, чи ја је це ли на ис ки да на, ре пе ти тив на, с на гла ше ним из ра зом 
сва ко днев ног го во ра“.16 Као нај бли ста ви ји при мер ове про зе ау тор ка ће на ве сти ра ни 
текст Стај но ве на сло вљен Мле ко. Да би об ја сни ла ову кли за ву по е ти ку „не о д ре ђе но сти“ 
Пер ло фо ва ана ли зи ра сли ке Гер тру де Стајн ко је су, по ње ном ми шље њу, „нео д луч не“ 

13 Ibid., стр. 77.
14 Ibid., стр. 82–83.
15 Ibid., стр. 86.
16 Ibid., стр. 92.



130

јер им мо же мо атри бу и ра ти исто вре ме но не ко ли ко ре фе рен ци јал них зна че ња, али 
ни кад са си гур но шћу твр ди ти шта оне упра во озна ча ва ју. Или про стим на род ским 
реч ни ком, оне су дво сми сле не или тро сми сле не, а по не кад и че тво ро сми сле не. Пер-
ло фо ва се ов де при се ћа кон фе рен ци је MLA из 1981.17 на ко јој је Кејџ чи тао сво је Те ме 
и ва ри ја ци је на екс пе ри мен та лан и про во ка ти ван на чин, на оп шту ра дост при сут них 
чла но ва. Или ка ко је Кејџ сам ис та као у ин тер вјуу из 1970: „Свет... је мо бил ни ји не го 
што мо же мо да за ми сли мо... ни је обје кат (већ) про цес... Функ ци ја умет но сти... је да нас 
са чу ва од свих ло гич ких ми ни ма ли за ци ја... ње на функ ци ја је да нас при бли жи про це су 
ко ји пред ста вља свет у ко ме жи ви мо.“

Чи та ње сле де ћег есе ја „Из ме ње но ли це сва ко днев ног спо ра зу ме ва ња: го вор на 
по е зи ја, ТВ раз го во ри и сце на пи са ња“ мо же пред ста вља ти озби љан ин те лек ту ал ни 
иза зов европ ском чи та о цу, јер упра во ов де (у скло пу кул ту ре чи та ња ко ја нам ни је 
пре те ра но бли ска) Мар џо ри Пер лоф, вр хун ска те о ре ти чар ка аме рич ког пост мо дер-
ни зма, по ку ша ва да нам све де под је дин ствен те о риј ски обра зац за ко не по е зи је ко ји 
нам још увек ни су по зна ти; или су мо жда, ове не ми ло срд не 2021, ти обра сци већ по-
ста ли бли ски на шем сло вен ском чи та о цу – на на ма је да от кри је мо. У по чет ку есе ја 
она се при се ћа по ру ке чи та о цу Т. С. Ели о та ко ја да ти ра још из да ле ке 1942. и ко ја 
пред ла же по е зи ји да се не уда ља ва да ле ко од „обич ног“, сва ко днев ног го во ра. И овде, 
у по чет ку есе ја она ци ти ра Ели о та ко ји је јед ном на пи сао: „...пе сник не тре ба да го во-
ри као би ло ко ја кла са у дру штву, већ, као он сам...“ У есе ју Пер ло фо ва раз ма тра мно-
ге мо гућ но сти (пе снич ког) је зи ка, она је тво рац из у зет но пер ти нент них ми сли по пут 
сле де ће: „Страх да реч ви ше не ће при а ња ти за обје кат про го ни по е ти ке мо дер ни зма“, 
и да по е зи ја „не мо же се би да до зво ли да из гу би кон такт са из ме ње ним ли цем сва ко-
днев ног спо ра зу ме ва ња“.18 Ов де Пер ло фо ва ба рем де ли мич но об ја шња ва ка ко је 
до шло до „ства ра ња но ве ди вљи не“ или до „отва ра ња по ља“ у аме рич ким по е ти ка ма 
за сно ва ним на го во ру и на те о ри ја ма на кон „про јек то ва ног сти ха“ Чар лса Ол со на. 
Ме ђу тим, ка ко да ље на гла ша ва, аме рич ки пе сни ци 1950-их и 1960-их су од луч но ин-
си сти ра ли ако не ви ше на „сва ко днев ном“ а он да за си гур но на „ау тен тич ном“ го во ру. 
Или, по ре чи ма Пер ло фо ве, они су по ку ша ва ли да па жљи во спа ја ју ар ти зам (мре же 
ре зо нант них сли ка и ме то ни ми ја) са за ди вљу ју ћом искре но шћу.19

Пе сник, ге не ра ци је мла ђе од Пер ло фо ве, Чарлс Берн стин, ко ји пи ше на уч не есе је 
у сти хо ви ма, ре ћи ће још 1987. у Ar ti fi ce of ab sorp tion20 да је упра во „ар ти фи ци јел но 
ме ра пе сми не упор но сти да се чи та као су ма сво јих по сту па ка & те ма“. Усле ди ће бли-
ско чи та ње сти хо ва Ро бер та Kрилија, Сти ва Ме ка фе ри ја, Ле сли Ска ла пи но и Су зан Хау 

17 Mo dern Lan gu a ge As so ci a tion (Удру же ње мо дер ни ста је зи ка), углед на и кон зер ва тив на ака дем ска 
плат фор ма ко ја тра ди ци о нал но ор га ни зу је го ди шње кон фе рен ци је, а чи ја је чла ни ца и пот пи сница 
овог тек ста.
18 Учи ни то но вим, стр. 106.
19 Ibid., стр. 116.
20 Ar ti fi ce of ab sorp tion је упра во јед на од оних тро сми сле них, не пре во ди вих син таг ми. Ори ги нал-
но на слов Берн сти но ве кри ти ке у по е зи ји или по е зи је у те о ри ји, овај „кли за ви“ на слов на во ди на 
мно го знач на ту ма че ња, ar ti fi ce је по не кад ве штач ко, из ве шта че но, ла жно, али и из у зет на ве шти на, 
жон глер ство, као у цир ку су „fi re of ar ti fi ce“ па чак и од ре ђе но еснаф ско за нат ство.
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– про мен љи ве „ан ти ли ри ке“ ових пе сник(ињ )а се до не кле па ро дич но по и гра ва ју са 
кон вен ци ја ма тра ди ци о нал ног мо дер ни зма. У ср цу смо већ исто риј ског пост мо дер ни-
зма или ако хо ће те – кра ја ба рок ног, „ро ко ко“ пе ри о да ви со ког по ет ског мо дер ни зма.

Иза есе ја „Из ме ње но ли це сва ко днев ног...“ сле ди ве о ма кра так есеј за ни мљи вог 
на сло ва, „По е зи ја у до ба бу ђе ња те о ри је“ ко ји је за ни мљив јер већ сâм на слов на го-
ве шта ва од ре ђе ну де фи ни ци ју по ет ских де лат но сти у до бу ка кво је на ше. Реч је о 
са мом кра ју два де се тог и о по чет ку 21. ве ка, о пе ри о ду ко ји се по мно го че му мо же 
сма тра ти до бом „те о ри је“, у сми слу да је де вет на е сти век пот пу но био „епо ха ро ман-
ти чар ског бу ђе ња“, а два де се ти пак „век ро ма на“ итд. Пер ло фо ва спо ми ње зна чај ну 
кон фе рен ци ју у Меј ну где је свим уче сни ци ма, нај за ни мљи ви јим ин те лек ту ал ци ма 
Сје ди ње них Др жа ва, ко нач но по ста ло ја сно да је по е зи ја озби љан књи жев ни жа нр 
ко ји пе сни ци по пут Деј ви да Ен ти на, Чар лса Берн сти на, Бру са Ен дру за (да спо ме нем 
са мо оне ко је Пер ло фо ва на во ди) не раз два ја ју од кри ти чар ске про зе. Сви на ве де ни 
а и број ни дру ги пе сни ци ко ји су се ја ви ли у окви ру гру пе „Lan gu a ge po ets“ ди пло ми-
ра ли су или фи ло зо фи ју или по ли тич ке на у ке или со ци о ло ги ју или/и углав ном лин гви-
сти ку, сви су би ли из ра зи то ле ви чар ски ори јен ти са ни, а је дан од осни ва ча по кре та, 
Да глас Ме сер ли21 упра во је по чет ком 1980-их осно вао из да вач ку ку ћу „Sun & Moon“ 
да би охра брио раз ви так но ве по е зи је и но ви јих по е ти ка. На си ту а ци ју ко ја је прет хо-
ди ла до ла ску Ме сер ли ја у књи жев ну аре ну Пе р ло фо ва се освр ну ла сле де ћим ре чи ма: 
„То ком ше зде се тих и се дам де се тих, ка ко се кри ти ка све ви ше пре тва ра ла у те о ри ју, и 
то те шку те о ри ју, ин те лек ту ал на стро гост и уз бу дљи вост по ста ле су екс клу зив ни до-
мен кри ти чар ских есе ја.“22 Не тре ба ов де смет ну ти с ума да је кри тич ка и те о риј ска 
ри го ро зност упра во ушла у аме рич ки ка нон за вре ме Дру гог свет ског ра та ка да је 
го то во це ла Франк фурт ска шко ла – Макс Хорк хај мер (1895–1973), Те о дор Адор но 
(1903–1969), Хер берт Мар ку зе (1898–1979), Вал тер Бен ја мин (1892–1940), Фри дрих По-
лок (1894–1970), Лео Ло вент хал (1900–1993) и Ерик Фром (1900–1980) – пре се ље на у 
Сје ди ње не Др жа ве. Ме ђу тим, под ути ца јем тре ће ге не ра ци је Кри тич ке те о ри је, а то 
су углав ном би ли фи ло зо фи и те о ре ти ча ри, као и наш Ђин ђић, Ха бер ма со ве ори јен та-
ци је, при сту пи ли су кул тур ним сту ди ја ма и кул тур ној по ли ти ци у зна чај ни јем окви ру 
тек кра јем 1980-их и 1990-их где су углав ном у окви ру пе снич ких ра ди о ни ца ко је су 
по ста ле и ра сад ни ци те о риј ских кур се ва. Пер ло фо ва ће се освр ну ти, те да ле ке 1993, 
на за ни мљив по да так да „но ва по е зи ја има мно го то га за јед нич ког са но вом те о ри јом“. 
И она се с пра вом упи та ла, те да ле ке 1993 (али, исти ни за во љу, ни 2020. си ту а ци ја се 
ни је про ме ни ла на бо ље), „за што на и ла зи на та ко ма ло раз у ме ва ња (чи ње ни ца) да су 
пе сни ци ма пан да ни... На та ли Зи мон Деј вис, Kлифорд Гирц, Жак Ле Гоф, Ђа ни Ва ти мо, 
Ју ли ја Kристева, ита ли јан ска Гру па 93, аме рич ки је зич ки пе сни ци, фран цу ска гру па 
Ули по... итд?“23 Чарлс Берн стин, ко га Пер ло фо ва по ми ње на кра ју овог есе ја, на пи са ће 

21 Од 1982. до 1983. ра ди ла сам као Ме сер ли јев аси стент на Уни вер зи те ту Темпл у Фи ла дел фи ји, 
на Ка те дри за ком па ра тив ну књи жев ност, по да так ма ло по знат на шем чи та ла штву ко је ме пре-
вас ход но пам ти и си ту и ра као аси стент ки њу Але на Гин збер га!
22 Учи ни то но вим, стр. 130.
23 Ibid., стр. 131.
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ве ли ки део сво је ка пи тал не те о рет ске књи ге По е ти ке24 у сти ху, или ба рем у фор ми 
ко ја нам ли чи на по е зи ју, а ни је ни пе снич ка про за ни ти пак про зна пе сма већ вр ста... 
те о рет ске по е зи је или кри тич ке по е зи је, ка ко би смо је са да на зва ли.

Сле де ћи есеј на сло вљен „Нео ри ги нал ни ге ни је“ та ко ђе нас вра ћа Берн сти ну јер 
на во ди ње го ву ина че ори ги нал ну до сет ку: „То ли ко во лим ори ги нал ност да на ста вљам 
да је ко пи рам“,25 а ти че се ар хив ске и до не кле већ у све ту одо ма ће не прак се пре пи-
си ва ња, до пи си ва ња, уде ша ва ња, ко пи ра ња и пре у ре ђи ва ња ста рих тек сто ва и ру ко-
пи са, ко ји се од јед ном по ја ве у но ви јем (не ће мо ре ћи и у оба ве зно бли ста ви јем) ру ху. 
Ме ђу тим, ка ко нас књи жев на прак са 20. ве ка, па и овог на шег, не у мит но упу ћу је, тај 
про цес (ах, ни ка да до вољ но под се ћа ња) ни је по се би не га тор ски, лош или ло пов ски 
по ду хват. Пер ло фо ва, а и сви ми мла ђи епи го ни, ула зи мо ов де пак на из ве стан кли зав 
те рен ко ји се од ро ња ва сва ког тре на ка да за ко ра чи мо у не ком књи жев ном прав цу. С 
јед не стра не чу је мо све тле и на ве де не при ме ре по пут Вал те ра Бен ја ми на и Сти ва 
Ма ка фе ри ја, ко ји нас охра бру ју да ко ри сти мо ци тат ну гра ђу (ве ћи на бли ста вих те о-
ре ти ча ра и пе сни ка се не ће по сти де ти ове прак се), а с дру ге стра не ко мер ци јал ни 
ко декс и ка нон свих „ау тор ских аген ци ја“ пре те нам суд ским про це си ма и огром ним 
ду хов но-ма те ри јал ним обе ште ће њи ма свих вр ста уко ли ко се као ау то ри усу ди мо да 
ма кар са мо и алу ди ра мо на де ло прет ход ни ка не ке умет нич ке „гар де“. Њи хов да је 
ко пи рајт не бе сни! Ме ђу тим, ов де нам Пер ло фо ва да је ма ло ши ре об ја шње ње по е зи-
је или пе сме по се би ко ја на ста је у овом „ци тат ском“ про це су; она твр ди да тип по е-
зи је ко ју ова ква де лат ност ства ра „схва та пе сму као ма ши ну ко ја ства ра зна че ње“, а 
ве ро ват но је ова иде ја пе сма=ма ши на и би ла бли ска кон цеп ту Ен ди ја Вор хо ла (у истом 
пе ри о ду 1980-их), ко ји је го во рио „ја сам ма ши на“. Ме ђу тим, осим Вор хо ла, а по схва-
та њу Пер ло фо ве, бе ше ту и не што што је Адор но на зи вао „от по ром по је ди нач не 
пе сме ши рем кул тур ном по љу ка пи та ли стич ког пре тва ра ња све га по сто је ћег у ро бу, 
при че му ЈЕЗИK [истакла Н. Ж.] по ста је пу ки ин стру мент“.26 На кра ју есе ја пак Пер ло-
фо ва ис ти че да по ста је мо све до ци по ет ског окре та ња од мо де ла от по ра ко ји је вла дао 
80-их го ди на про шлог ве ка ка ди ја ло гу (ди ја ло гу с ра ни јим тек сто ви ма или тек сто ви ма 
на ста лим у дру гим ме ди ји ма). Или, у окви ру да тих ка те го ри за ци ја по е зи ја је по ста ла 
ма ње екс пре сив на и нео ек спре си о ни стич ка и за це ло ви ше кон цеп ту ал на. Ке нет Голд-
смит је пе сник, на при мер, ко ји је ства рао пе сму ис кљу чи во исе ца њем и ко ла жи ра њем 
еле ме на та ко ји су би ли штам па ни у де лу не ког дру гог. Пе сни ци ове про ве ни јен ци је 
че сто се ко ри сте ма те ри ја лом ко ји до ла зи из по пу лар не кул ту ре – фил мом, стри пом, 
но вин ским ко лум на ма, при руч ни ци ма – и ни је чу до да ове ау то ре пре вас ход но на ла-
зи мо у Се вер ној Аме ри ци где је ути цај поп ар та био нај ве ћи, од но сно, те ко ви не и 
на сле ђе ма сов не кул ту ре нај број ни ји...

Тре ћи по ет ски мо дел ко ји Пер ло фо ва ов де на во ди, одо ма ћен у ско ри је вре ме и у 
упо тре би је сте пре вод на по е ти ка (tran sla ti o nal po e tics). То је, по ње ним ре чи ма, по е-
ти ка 21. ве ка ко ја са др жи с јед не стра не фе но мен ви ше је зич но сти ау то ра, а с дру ге 

24 Char les Bern stein, Po e tics, Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, Mas sac hu setts, 1992.
25 Учи ни то но вим, стр. 133.
26 Ibid., стр. 142.



133

стра не ег зо фо нич но пи са ње.27 Пер ло фо ва твр ди да ег зо фо ни ја, при сут на код пе сни-
ка по пут Фер нан да Пе сое, По ла Се ла на и Са мју е ла Бе ке та по ста је све че шћи фе но мен 
21. ве ка, за хва љу ју ћи ве ли кој мо бил но сти и ми гра ци ји на ро да код ко јих упо тре ба 
дру гог је зи ка пре ра ста ско ро у нор ма тив. Че сто је (са мо)пре во ђе ње по е зи је чин пре-
во ђе ња не пре во ди вог. Ова ак тив ност пре ла зи у прак су „тран скре а ци је“ у ко јој пе сник 
и пре во ди лац про на ла зи но ви је зик или но ве мо ду се пре во ђе ња од ре ђе них ин тер тек-
сту ал них по е ти ка. Пер ло фо ва ов де ка те го рич но из ја вљу је да је дис курс ин тер не та и 
хи пер тек ста ко ји је гра ђен на фе но ме ну ци тат но сти, цен трал ни за по е ти ку 21. ве ка. 
У том сми слу Па ун дов дик тум „на пра ви не што но во“ по ла ко се али по у зда но пре тва-
ра у дик тум „учи ни те не што са већ по сто је ћим објек том, то јест, пре ра ди га и учи ни 
ТО но вим“. У оквир ов де раз ма тра них „но во та ри ја“ ула зи и го то во ка нон ска син таг ма 
смрт ау то ра, ко ју у на уч не сту ди је о те о ри ји књи жев но сти уво ди Ро лан Барт (1968), 
кон цепт ко ји да ље раз ра ђу ју Ми шел Фу ко и Фре де рик Џеј мсон. „Да ти тек сту Ау то ра, 
зна чи на мет ну ти том тек сту гра ни цу, снаб де ти га ко нач ним озна че ним, зна чи за тво-
ри ти пи са ње“, ка же Барт, и ме та фо рич но до да је да „ро ђе ње чи та о ца мо ра да се до го-
ди по це ну смр ти Ау то ра“. Из ван ре дан пре во ди лац с фран цу ског на ен гле ски, Ри чард 
Ха у ард, пре во ђе њем овог Бар то вог де ла на пра вио је из у зе тан по мак у за нат ско-еснаф-
ском стан дар ду ове про фе си је та ко што су сви ње го ви на по ри да му не про мак не 
ни јед на ни јан са Смр ти ау то ра при пре во ду на ен гле ски уро ди ли пло дом. Ње гов 
пре вод (1989) по стао је Ха у ар до ва тран скре а ци ја и као та кав ди рект но го во рио ге не-
ра ци ја ма ис тра жи ва ча ка ко да упло ве у фран цу ски постструк ту ра ли зам. На овом 
пре во ду се тре ни рао и марк си ста Џеј мсон ко ји је раз ра дио Бар то ву те о ри ју у ду ху 
не стан ка не са мо ау то ра, већ ге ни јал ног ау то ра или та ко зва ног ге ни ја, а с ње го вим 
не стан ком на ста је и „смрт са мог су бјек та“ као по след ње сте пе ни це бур жо а ске аспи-
ра ци је и ко мо ди те та.

Све нам ово об ја шња ва при кра ју свог есе ја ге ни јал на те о ре ти чар ка Мар џо ри Пер-
лоф, ко ја за тре ну так огр ће плашт ве ли ке све ште ни це про фе су ре на Хар вар ду и на 
три сле де ће гу сто ку ца не стра ни це да је, као што би оди ста дик ти ра ла сту ден ти ма 
бру цо ши ма, це лу ети мо ло ги ју ко ри сних нам ов де из ра за Окс форд ског ен гле ског реч ни
ка, тра си ра ју ћи по ре кло ре чи „ори ги нал ност“ и „ге ни је“. Уз то се она освр ће на на да-
све на ма до бро зна но на сле ђе ру ских фор ма ли ста, на Шклов ског и Бах ти на, али пре 
све га на рад Ју ри ја Ти ња но ва ко ји је твр дио да „за ста ре ли по сту пак из јед ног пе ри о-
да мо же се по но во по ста ви ти на сце ну... и уо кви ри ти у дру гом тре нут ку у но вом кон-
тек сту“. А то је упра во оно што је аме рич ка ака де ми ја „нео д ре ђе них по е ти ка“ учи ни-
ла с очу ђе ним на сле ђем ру ских фор ма ли ста, узи ма ју ћи их за не ку вр сту ро до на чел-
ни ка сво је но ви је нео д ре ђе не по е ти ке. У том сми слу Ма ја ков ски је сте ути цао (по сред-
но да кле) на по е ти ку Френ ка О’Ха ре и аме рич ке „Њу јор шке шко ле по е зи је“ и у том 
сми слу Пер ло фо ва је сте одо бри ла кре та ње мо је те зе у том пло до но сном прав цу. На 
кра ју есе ја о „нео ри ги нал ном ге ни ју“ Пер ло фо ва нам го то во ша пу ће на уво о раз ли-
чи тим мо ду си ма ства ра ња ори ги нал ног умет нич ког де ла, при се ћа ју ћи се исто риј ских 
аван гард них по кре та ко ји су пре ра ђи ва ли по глед или по гле де на де ла ко ја су прет-

27 Ibid., стр. 149. [Егз офонија је фе но мен пи са ња, углав ном кре а тив ног, на је зи ку ко ји ни је ма тер њи.]
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ход но би ла „но ва и сво ја та ла пра во на ори ги нал ност“. И сти че мо ути сак да је у це лом 
овом есе ју би ла у не пре ста ном ди ја ло гу са Бен ја ми ном.

По што је це ло куп ни опус Мар џо ри Пер лоф оби ман и пло до но сан, пред при ре ђи-
ва чем овог из бо ра ста јао је не ма ли за да так да за пр во пред ста вља ње овог из у зет но 
ва жног и за ни мљи вог те о ре ти чар ског ау то ри те та ода бе ре есе је ко ји су не са мо бит ни 
за раз вој те о рет ске књи жев не и кул ту ро ло шке ми сли, већ и по себ не тек сто ве ко ји би 
би ли бли жи, по зна ти ји а ти ме и ин те ре сант ни ји на шем чи та ла штву. Књи га и ни је има ла 
на ме ру да на про сто слу жи као ком пен ди јум струч них тек сто ва за сту ден те ан гли сти-
ке. У том сми слу сам и чи та ла есе је „Два Ари је ла. По нов но ства ра ње ка но на Сил ви је 
Плат“, као и „Жи вот на истом ме сту“, сту ди ју о књи жев ном де лу Ин ге борг Бах ман. 
Ме ђу тим, као да се не ка од ре ђе на нит-во ди ља при чи та њу ина че ове ко хе рент не 
књи ге есе ја ту пре ки ну ла. Уоп ште но, све сна сам овог из у зет но ва жног и за ни мљи вог 
по ду хва та – пред ста вља ња и оку пља ња есе ја Пер ло фо ве, та ко да је би ло ка кво ака-
дем ско „за но ве та ње“ ов де не при хва тљи во. Ра ду је ме, пре све га, да се по след њи есеј 
у овом из бо ру, на сло вљен „Жи вот на јед ном истом ме сту: Ста ри мо но на ци о на ли зам 
и но ва ком па ра тив на књи жев ност“ на шао упра во ту да за тво ри књи гу, са бре ме ни тим 
син те тич ким по го во ром Ду брав ке Ђу рић ко ја да ље „отва ра по ље“ и ди ску си ју. Овај 
есеј пре све га чи та мо као оштру осу ду хе ге мо ни стич ких тен ден ци ја Сје ди ње них Држа-
ва на свим ни во и ма (по ли тич ком, умет нич ком, књи жев ном, со ци о ло шко-прав ном) јер 
по чи ње упра во ци та том Џеј мса Џој са, пи сца ко ји је жи вео као ра се ја но ли це и пи сао 
је дин стве ним је зи ком, а ко ји се ду хов но за ла гао за рав но прав ност свих на ци ја зе ма-
ља и на ро да. Ов де ће се Пер ло фо ва освр ну ти на ста ње ка те дри за ком па ра тив ну 
књи жев ност у све ту, а по го то во у Сје ди ње ним Др жа ва ма, по ку ша ва ју ћи да ука же на 
по сле ди це ра си зма, па три јар хал ног и па ро хи јал ног по на ша ња, ко је су плам са ле у 
окви ру уни вер зи тет ске про фе си је у Аме ри ци али и Евро пи 1960-их и 1970-их, че сто 
на во де ћи при том и то до и ста бе сно име на свих пи са ца или на уч ни ка ко ја су ушла у 
стан дард не (мо но на ци о нал не) аме рич ке ан то ло ги је, као и име на оних ко ји су ту тре-
ба ли да бу ду – али их ни је би ло. Да нас чи та мо овај есеј као исто риј ско-про фет ски: 
Сје ди ње не Др жа ве су од пе ри о да Ба ра ка Оба ме и нај по сле на кон по ра жа ва ју ће епо-
хе До нал да Трам па ус пе ле да из во ју ју од ре ђе не бит ке (при су ство ве ли ких по кре та за 
жен ска пра ва „Me Too“ и за пра ва обо је них „Black Li ves Mat ter“).

Kада го во ри о ми гра ци ја ма, ми гран ти ма, о ме ња њу и ра сло ја ва њу је зи ка, Мар џо ри 
Пер лоф ов де ана ли зи ра слу чај Гер тру де Стајн за ко ју је абе ра ци ја гу бље ња ма тер њег 
је зи ка пред ста вља ла умет нич ки дар и пре и мућ ство. Она пи ше Али си (То клас): „Да ли 
си ухва ти ла ма ло сун ца?“ (по и гра ва ње ре чи мо гу ће у фран цу ском, али не и ен гле ском 
је зи ку...). Ов де Пер ло фо ва раз ма тра су штин ско пи та ње тро је зич но сти Стај но ве ко ја 
је свим би лин гви сти ма и три лин гви сти ма, као и њен хо мо лог Бе кет, не ка вр ста „пра-
мај ке мул ти на ци о нал ног пи сма и из ра жа ва ња“.

Дру ги џин аме рич ке ли те ра ту ре „са звуч ја је зи ка“ био је Ви ли јам Кар ло са Ви ли јамс, 
ко ји ни је пре во дио фран цу ске или шпан ске ре чи на њи хо ве ен гле ске екви ва лен те, 
као што је ра ди ла Г. Стајн, ни ти се осла њао на стра не из ра зе, као у слу ча ју Езре Па ун-
да, „али има мо код ње га осе ћај“ при су ства нео бич не лин гви стич ке са мо све сти.28 

28 Ibid., стр. 223.
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Пер ло фо ва ов да раз ма тра и чу дан спи са тељ ски и лин гви стич ки слу чај три лин гвал не 
пе сни ки ње и умет ни це Ми не Лој. Овај мул ти на ци о нал ни и му ли ти ли гви стич ки есеј 
Пер ло фо ва за вр ша ва ана ли зом де ла Жор жа Пе ре ка, осни ва ча фран цу ске лин гви стич ке 
шко ле „Ули по“ чи ји је нај бли ста ви ји аме рич ки пред став ник, по скром ном ми шље њу 
пот пи сни це ових ре до ва, био Ха ри Ме тјуз.

Да се освр не мо на ва жност овог пре ве де ног де ла на срп ски је зик. Пре во ди у овом 
из бо ру са чи ње ни од стра не Ду брав ке Ђу рић, Ане Го ро бин ски и Дра га не Стар че вић, 
пре ва зи ла зе уо би ча је ну „вир ту о зност“ у пре во ђе њу ина че сло же них те о риј ских де ла 
– пре во ди де сет есе ја Мар џо ри Пер лоф пре ва зи ла зе „хо ри зонт оче ки ва ња“ обич ног 
чи та о ца и гра ни че се с Ви на ве ро вом ино ва тив ном вир ту о зно шћу при пре во ђе њу 
слич них де ла те о ри је и књи жев но сти. С на дом да ће ово де ло отво ри ти хо ри зонт чи-
та ња слич них пре ве де них де ла у струч ним би бли о те ка ма на шег (срп ског) го вор ног 
под руч ја у окви ру до ма ћег из да ва штва.


