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ПЕ ВА ЊЕ КАО СТУ ДИ ЈА ЛИР СКОГ ДИС КУР СА 
(Жан-Пјер Фај: Из гу бље но – на ђе но, пре ве ла с фран цу ског Ни на Жи ван че вић, 

Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад, 2020)

Да мо дер на по е зи ја на ста је на рас кр шћу ства ра лач ког за но са, лин гви сти ке, фи ло-
зо фи је, со ци о ло ги је, кроз крај ње про ми шљен књи жев ни рад и ан га жман, то до ка зу је 
и књи жев но де ло фран цу ског пе сни ка и фи ло зо фа Жан-Пје ра Фа ја.

Жан-Пјер Фај је ро ђен у Па ри зу 1924. При па да ге не ра ци ји обе ле же ној из го ном и 
ма ту ру по ла же у про вин ци ји, у Ен да ју, где от кри ва из бе глич ку ко ло ни ју шпан ских 
ре пу бли ка на ца. Ње го ва пр ва збир ка пе са ма све до чи о том ра ном рат ном ис ку ству. 
По окон ча њу Дру гог свет ског ра та вра ћа се у Па риз. Ви ше сту ди је по ха ђа у дру штву 
Га сто на Ба шла ра, а сту ди ра и код Кло да Ле ви ја-Стро са у Му зе ју Ку ће чо ве ка. Пре да вао 
је у Рем су, Чи ка гу, Ли лу, као и на Сор бо ни, у Па ри зу. Од 1964. по ста је члан На ци о нал ног 
цен тра за на уч на ис тра жи ва ња (CNRS), где ће низ го ди на да ру ко во ди ис тра жи вач ким 
про јек ти ма. Ше зде се тих го ди на је члан ре дак ци ја ча со пи са Tel Qu el (гру пе пи са ца који 
Сар тру, из ме ђу оста лог, за ме ра ју на не по зна ва њу Фер ди нан да де Со си ра; ча со пис 1960. 
осни ва ју про за и сти Жан Едерн-Али је – бу ду ћи, ве ли ки, скан дал-мај стор ми те ра нов ске 
епо хе – и Фи лип Со лерс, а ка сни је им се при дру жу је и кри ти чар Ро лан Барт) да би, 
по сле на чел них су ко ба са Фи ли пом Со лер сом (по ред дру гих ства ри, и око по ли ти за-
ци је ча со пи са и све на гла ше ни јег ма о и зма), с пе сни ком Жа ком Ру бо ом по кре нуо ча-
со пис Chan ge. За сту па ста ја ли шта ру ских фор ма ли ста и че шких лин гви ста; об ја вљу је 
ге не ра тив ну гра ма ти ку Но а ма Чом ског и раз ви ја „По крет фор мал них ме на“ чи ји мо то 
гла си: „Је зик, док се ме ња, ме ња и ства ри“ (зна ча јан до при нос ква ли те ту ча со пи са 
сво јим ра дом да ће и пе сник и пре во ди лац с ру ског Ле он Ро бел). У са рад њи са Фе лик-
сом Га та ри јем и Жа ком Де ри дом, 1983. осни ва Ме ђу на род ни Цен тар за по е зи ју и фи-
ло зо фи ју. Фај, као спе ци ја ли ста за не мач ку фи ло зо фи ју, ау тор је ви ше сту ди ја у ко ји ма 
из у ча ва дру штве ну и по ли тич ку уло гу је зи ка. У окви ру ра да Цен тра за фи ло зо фи ју 
раз ви ја се и ду го го ди шња по ле ми ка (ко ја с вре ме ном пре ра ста у све отво ре ни ји су-
коб) са Де ри дом, у ко јој је дан дру гом пре ба цу ју чак и „фа ши стич ка гле ди шта“. Фај је 
та ко ђе ау тор ци клу са кон цеп ту ал не про зе под на сло вом Хек са гра ми, пи са ном то ком 
ше зде се тих го ди на. Бу ду ћи да је у цен тру Фа је вих ин те ре со ва ња пи та ње је зи ка, се ман-
ти ке, оба зри ви ји од по је ди них сво јих са вре ме ни ка, он на сто ји да кри тич ки про ма тра 
гле ди шта за сно ва на на иде о ло ги ја ма сре ди на у ко ји ма се спро во ди та ко зва ни „ре ал-
ни со ци ја ли зам“ или ма о и стич ка ва ри ја ци ја ста љи ни зма. Из да на шње пер спек ти ве, 
прем да је и сâм био део тог ми љеа и све то на зо ра, тај от клон од прет ход ни ка „мо рал не 
ле ви це“ (али и ње них да љих ава та ра) до при но си озбиљ но сти и ко хе рен ци ји ње го вог 
де ла и све то на зо ра.
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Док рад на про зи по кри ва не што ви ше од јед не де це ни је, до тле се по е зи јом ба ви 
то ком це ло куп ног свог књи жев ног ра да, од мла до сти до ду бо ке ста ро сти, као ау тор 
збир ки, али и те о ре ти чар сти ха. За Фа је ву по е зи ју ва жи пра ви ло ко је је за мо дер ну 
по е зи ју, још по чет ком два де се тог ве ка, од ре дио Блез Сен драр у свом Пу ту за Аме ри ку, 
а то је да тре ба „про чи сти ти све пе сни ке и све књи ге од ре жи је, од ку ли са, од анег до-
те, ољу шти ти све ри ме из пе сме, да би се до шло до еле мен тар ног рит мич ко га сти ха 
ко ји јој је је згро...“ То је упра во оно за чи ме Фај као пе сник иде.

Фај је пе сник крат ко да ха, јед не сли ке. У пе сми крат ког да ха, где реч од но си пре-
ва гу над ре че ни цом, сав је по сао и ве шти на у ис прав ном ода би ру лек се ма. Оту да и 
ви тал ност, је дин стве ност, али и крај ња зах тев ност те пе снич ке фор ме. Да је реч о 
фор ми ко ја на ла же из у зет но лек сич ко и ри там ско уса гла ша ва ње, фор ми у ко јој не рет ко 
ри там и реч чи не јед но, до вољ но го во ре ва ри ја ци је по је ди них пе са ма, па чак и це ло-
куп них ци клу са, код На ста си је ви ћа, По пе или, у Фран цу ској, Гил ви ка. У слу ча ју Фа ја, 
на о ко им про ви зо ва на пе сма је лир ски пред мет ко ји он, у ства ри, ду го бру си, на сто је-
ћи да из по је ди не, кључ не, но се ће ре чи пре у зме од го ва ра ју ћи се ман тич ки слој. Сво-
је крат ке пе сме за тим угра ђу је у ши ре ци клу се, до пу шта им се ман тич ко раз гра на ва ње, 
по и гра ва ње, ме ђу соб но ис кљу чи ва ње и до пу ња ва ње. Уме сто лек си ке то та ли те та 
ну ди лек си ку не по но вљи вог ин ди ви ду а ли те та, син гу ла р но сти, уни кат но сти лич ног 
до жи вља ја.

Ау то по е тич ка пе сма „Чи та тељ ка“ (из ру ко пи са, нео бја вље на на фран цу ском) пред-
ста вља до бар при мер то га. Она је, уз то, онај бор хе сов ско-па ви ћев ски тип пи са ња о 
пи са њу (и чи та њу) са мом. Реч је о са же том пе снич ком ма ни фе сту: „Чи та тељ ка је сам 
чин чи та ња / Ње но чи та ње под ра зу ме ва чин пи са ња...“ Пе сник сма тра да сво јим про-
жи вља ва њем и ту ма че њем, сва ки чи та лац до пи су је, пре о бли ку је, пост ва ру је шти во. 
Пе сма се да ље раз ви ја у прав цу го во ра о сми слу ства ра ла штва, о по сред нич кој уло зи 
књи жев ног ства ра ња, о пе сни ку као по сред ни ку. Чи та тељ ка, у про це су чи та ња, го ри, 
и та ва тра под ра зу ме ва „...ра дост / И ра дост је го ре ла у пи са њу“. Да кле сам чин ства-
ра ња, ства ра лач ки (али и чи та лач ки) за нос – ра дост је по се би. И ка да пе сник ка же да 
се при ча по ни шта ва ка ко ра сте, то зна чи да је ње но је згро као оно еван ђел ско зр но 
ко је уми ре да би плод мо гао да ник не, то је као са мо ни ца ње: ства ра лач ки чин је, уо-
ста лом, у пе сми сим бо ли сан ру ком (ко ја, да ка ко, пи ше) и пру жа на дар текст, као и 
од ре ђе на упут ства за да ље чи та ње. Ова пе сма ја сно по ка зу је Фа је ву ино ва тив ност 
уну тар тра ди ци је фран цу ске ли ри ке, ње гов пре врат нич ки дух, по ме ра ње угла по сма-
тра ња са се бе или све та на сам је зик, на фор му, на сред ство из ра жа ва ња и ње гов циљ: 
уза јам ност.

Пред на ма се на ла зи до са да нај ве ћи и нај ко хе рент ни ји из бор из Фа је ве по е зи је у 
пре во ду на срп ски је зик. Ни на Жи ван че вић, ис ку сна и по у зда на пре во ди тељ ка с ен гле-
ског и фран цу ског, иза бра ла је, пре ве ла и при ре ди ла ову су му ко ја вр ху ни ви ше де це ниј-
ски на пор и исто то ли ко го ди на лич ног по знан ства и дру же ња с пе сни ком. Пре во ди тељка 
је са жи вље на с Фа је вим лир ским сен зи би ли те том, ин те лек ту ал ним и со ци јал ним 
окру же њем, и до тан чи на упо зна та с ње го вим лек сич ким и фор мал ним ис тра жи ва њи ма. 
По ред пре во да рас по ре ђе них у не ко ли ко ја сно оде ље них ци клу са („Је зик пе ска“; „Сре ћа 
и не сре ћа“; „Пу сти ња, ре ка, ди шу“; „Књи га о исти ни“), ту су и струч ни по го вор, сту ди ја 
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о Фа је вом пе снич ком де лу као и на по ме не пре во ди тељ ке о из во ри ма пе са ма и из бо-
ри ма пре ве де них ва ри јан ти.

„По го вор или увод у пе снич ко де ло Жан-Пје ра Фа ја“ пред ста вља до са да је дан од 
нај о збиљ ни јих при сту па ту ма че њу ње го вог де ла у на шој књи жев но сти. Ту Ни на Жи-
ван че вић по ка зу је сав ра спон свог је зич ког и по е тич ког зна ња, те мељ ну струч ну 
спре му и ви ше де це ниј ску пре во ди лач ку прак су; ја сно си ту и ра Фа јев опус уну тар 
од го ва ра ју ћих те о риј ских стру ја ња фран цу ске по е зи је, на зна чу је ње не фи ло зоф ске 
и се ман тич ке по став ке, књи жев ни зна чај и зра че ње (са мо на по љу до ди ра са сло вен-
ским све том, тре ба на гла си ти да је Фај онај ко ји упо зна је фран цу ску сце ну с ру ским 
фор ма ли сти ма, а ни је зго рег под ву ћи и ду го го ди шње дру же ње с Ду ша ном Ма ти ћем 
и дру гим над ре а ли сти ма, ин тим но по зна ва ње про сто ра и кул ту ре не ка да шње Ју го-
сла ви је, нај по сле и ње гов уме ре ни ји став у то ку ма ни хеј ских де ве де се тих го ди на итд.).

Фај је хер ме ти чан пе сник. Пре во ди тељ ка тим по во дом ка же: „Ма ло је по е зи је са 
то ли ко ап стракт них то но ва као што је Фа је ва, јер пе сник, до не кле сли чан По лу Це ла ну, 
по се ду је не ве ро ва тан дар ви ђе ња и ви зу ел ног пред ста вља ња ми сли.“ Хер ме тич ност, 
ап стракт ност, му зи кал ност. Да ка ко, ме ди та тив ност. Ства ра лач ки про цес кре ће се, код 
пе сни ка та квог ко ва, од пре тва ра ња ми сли у звук (и са звуч ја), пре та ка ња сли ке у пи смо. 
Та сли ка, ја сно, тре пе ри и њен сми сао се увек за из ве стан сте пен по ме ра. То је Фа јев 
рад на је зи ку и ње го вим мо гућ но сти ма („Пи са ње је увек пре све га кре та ње ми сли“, 
на по ми ње она). Јед на од тих пе снич ких стра те ги ја је сте и скулп ту рал ност сти ха, по-
зна та још од пре по ро да и ба ро ка, ко ју уну тар мо дер не фра цу ске по е зи је Апо ли нер 
вра ћа у оп ти цај. Ис тра жи ва ње про сто ра стра ни це, ње не бе ли не, не ис ка за ног и не ис-
ка зи вог, по е ти ка ло ма је зи ка опред ме ће ног та ко ре ћи чи стим је зич ким ге о ме три змом 
(по е зи ја из вре ме на гру пе Chan ge/Про ме на) део је и стра те ги је пре ки да ња по ет ског 
дис кур са. Дру гим ре чи ма, јед на од основ них од ли ка ове по е зи је је сте ње на крај ња 
са же тост, ви ше знач ност, фраг мен тар ност.

При сту па ју ћи пре во ђе њу ова квог опу са, а има ју ћи у ви ду до ко је ме ре се за Фа ја 
сла бо зна уну тар срп ске ли те ра ту ре, Ни на Жи ван че вић је, ре кох, на сто ја ла да по кри-
је ње гов це ло куп ни раз вој као пе сни ка, с те жи штем да ис так не, на рав но, кључ на 
оства ре ња и ме ђа ше. Пре во ди ти ова кав вид по е зи је пред ста вља ве ли ки иза зов и 
не ма ло за до вољ ство, ка ко за пре во ди о ца, та ко, на по кон, и за чи та о ца. Бу ду ћи да пре-
во ди тељ ка на во ди и низ ва ри ја ци ја по је ди них фраг ме на та (као што их и сам пе сник 
има на из вор ни ку), чи та лац би по же лео да чи та и њих. На рав но, при ор ке стра ци ји ова-
квог из бо ра, пе сни ки ња је ну жно мо ра ла да вр ши ода бир и да ода бра но укла па у већ 
по сто је ћи тек сту ал ни мо за ик, а да по ну ђе ни пре вод ни од ло мак не из не ве ри оп шти 
се ман тич ки аспе кат тек ста. И ту, мо жда, ле жи оно нај вред ни је у овој књи зи: пре пев 
Фа је ве по е зи је се до и ма и као Мagnum оpus јед ног бо га тог књи жев ног ра да, бо га те 
пре во ди лач ке прак се, ко ју овим ле пим из да њем Кул тур ног цен тра Но вог Са да кру ни ше.


