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ВР
Т

Да ја на Ми ло ва нов

ОР ГА НИ ЗО ВАН ЛОВ НА ЕН СЕК СТОН
Пре ма реч нич кој де фи ни ци ји, лов је по ход или по тра га за ди вљом жи во ти њом с 

на ме ром да се она уби је или ухва ти ра ди ис хра не, спор та или про фи та. Ен Сек стон, 
„Ен Сек стон“ или са мо Ен, ка ко се не рет ко фа ми ли јар но осло вља ва, да нас има ста тус 
пе сни ки ње ко ја хра ни књи жев но-кри тич ко-сен за ци о на ли стич ку ин ду стри ју, a она од 
ње про фи ти ра. Је ди но је Сил ви ја Плат тик из над ње на ле стви ци аме рич ких бо жан-
ста ва ма сов не кул ту ре из пе де се тих и ше зде се тих и ау тор ка овог тек ста по до зре ва 
да је је ди ни раз лог то ме што се хо ли вуд ска ин ду стри ја још увек ни је до ко па ла фан та-
зма го рич не ло ви не Ен Сек стон. Ипак, на кон што је 2018. го ди не на пор та лу Ме ди јум 
од јек ну ла ме ђу ши ром пу бли ком ин фор ма ци ја да је Ен Сек стон сек су ал но зло ста вља ла 
сво ју ћер ку Лин ду Сек стон Греј (прем да је са ма Сек стон Греј о то ме пи са ла у сво јим ме-
мо а ри ма још 1994. го ди не), кон тро вер за у ве зи са ли ком Ен Сек стон по но во је по ста ла 
пред мет кул тур них рас пра ва о жен ско-жен ском на си љу и ста ту су ове пе сни ки ње у 
аме рич кој кул ту ри. Наш циљ ни је да се вра ти мо би о граф ско-та бло ид ном (у)чи та(ва )њу  
(у) Ен Сек стон, и то не са мо за то што она та квој ре цеп ци ји ни кад ни је ума кла, већ за то 
што ода бра ни тек сто ви Џо Гил и Џи ли јан Вајт, на дру га чи је на чи не, на сто је да на пра ве 
ра ди кал ни рез (у гра ни ца ма мо гу ћег) из ме ђу Ен Сек стон, „Ен Сек стон“ и ње ног пе снич-
ког гла са/го во ра. Ка ко Џи ли јан Вајт по ка зу је, глас је кри ти чар ско оп ште ме сто ко јим се 
им пли цит но да је те ло оно ме ко ји у пе сми го во ри, а то те ло у слу ча ју Ен Сек стон увек 
има име, пре зи ме, бо ју очи ју и адре су. Пи та ње ко је ва ља на овом ме сту по ста ви ти у 
ци љу да ва ња кон тек ста ак ту ел ним тен ден ци ја ма у про у ча ва њу Ен Сек стон, је сте: има-
мо ли пра во да упо тре би мо до ку мен тар ну гра ђу ко ја за жи во та пе сни ки ње ни је би ла 
до ступ на, ни ти је би ла део ње ног за ве шта ња на кон са мо у би ства? Или, уко ли ко же ли мо 
да до дат но на гла си мо ком плек сност си ту а ци је у ко јој се тре нут но на ла зе про у ча ва о ци 
по е зи је Ен Сек стон – има мо ли пра во да их не упо тре би мо?

У тре нут ку ка да Џи ли јан Вајт пи ше сво ју сту ди ју о лир ској сра мо ти из ко је смо на-
пра ви ли из бор, про шло је 23 го ди не од би о гра фи је о Ен Сек стон (1991) ко ју је на пи са ла 
Да ја на Мидлбрук, јед но од нај звуч ни јих име на у про у ча ва њу ис по вед не по е зи је. Та 
би о гра фи ја по ста ла је пред мет број них рас пра ва о ети ци у књи жев ном про у ча ва њу 
јер је ау тор ка би о гра фи је упо тре би ла сним ке с пси хо те ра пи је код Мар ти на Ор на, ко-
јем је и по све ће на чу ве на пе сма „Ти, док то ре Мар ти не“. Уз одо бре ње ћер ке Ен Сек стон, 
сним ци са тро го ди шње те ра пи је упо тре бље ни су за лов на ау тен тич ну Ен Сек стон у 
име „на у ке“. Упр кос то ме, уоч љи во је из бе га ва ње про у ча ва ла ца ис по вед не по е зи је да 
по ме ну или ци ти ра ју ову би о гра фи ју ко ја је, упр кос свом на уч ном дис кур су, ма хом 
ре цеп ци ју има ла ме ђу пу бли ком због ко је се чак и у до ма ћем из да ва штву пре во де 
ро ман си ра не би о гра фи је Сил ви је Плат (по след ња је об ја вље на у ав гу сту ове го ди не 
под на сло вом Еу фо ри ја, ау тор ке Елин Кул хед, у из да њу „Ла гу не“). Ова би о гра фи ја ишла 
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је у при лог ми то ло ги за ци ји Ен Сек стон ко јој је она са ма би ла скло на кроз јав не на сту пе 
и пре да ва ња о соп стве ној по е зи ји, али ау то и ро ни ја свој стве на Ен Сек стон у на чи ну 
на ко ји је об ли ко ва ла сво ју јав ну пер со ну из о ста је из сту ди је Да ја не Мидлбрук. Она 
тра га за ау тен тич но шћу у по е зи ји пе сни ки ње ко ја је, ка ко Џи ли јан Вајт убе дљи во 
по ка зу је, не пре ста но (де)ми сти фи ко ва ла лир ског су бјек та као кон стру и са ни при вид 
соп ства ко јим се тр гу је на књи жев ном тр жи шту са чи ње ном упра во од пле ја де де тек-
ти ва „на о ру жа них“ што ака дем ском, што та бло ид ном хер ме не у ти ком. Ипак, оно што 
је у очи ма јав но сти ис ку пљи ва ло про бле ма тич ни по сту пак Да ја не Мидлбрук, Мар ти-
на Ор на и Лин де Греј Сек стон би ла је прет по став ка да би Ен Сек стон са ма то же ле ла 
– прет по став ка за сно ва на на дру гој прет по став ци, а то је она ко ја код Џи ли јан Вајт 
иза зи ва по тре бу да по пут озбиљ не на уч ни це пр во „од бра ни“ сво ју гра ђу као вред ну 
про у ча ва ња, а свој књи жев ни укус као до вољ но до бар. 

Упр кос то ме што је рад Да ја не Мидлбрук на и шао на по ме ша не ре ак ци је у ака дем-
ској за јед ни ци ко ја се по ла ри зо ва ла на оне ко ји су осу ди ли по сту пак пси хи ја тра, али 
и Да ја не Мидлбрук, и оне ко ји су сма тра ли овај по сту пак оправ да ним у име јав ног 
ин те ре са и на у ке (ис ти чу ћи не рас ки ди вост ње ног пси хо те ра пиј ског ис ку ства са са мом 
по е зи јом, што је да нас пред мет број них рас пра ва), по ја ва тзв. ди ги тал них ху ма ни стич
ких на у ка про ду би ла је ову про бле ма ти ку. На и ме, ди ги тал не ху ма ни стич ке сту ди је 
пред ста вља ју спој из ме ђу ком пју тер ских тех но ло ги ја и ху ма ни стич ких ис тра жи ва ња. 
У књи жев но сти, оне ма хом под ра зу ме ва ју ре ста у ра ци ју гра ђе нај но ви јим тех но ло ги-
ја ма, би ло да су у пи та њу из бле де ли до ку мен ти или ста ре маг не то фон ске тра ке, а 
по вре ме но и ана ли зе те ма и мо ти ва кроз софт ве ре за пре тра гу. Та ња Кле мент је 2020. 
го ди не об ја ви ла ре ста у ри ра не сним ке1 по се те Ен Сек стон Ко ле џу Свит бра јр 1966. 
го ди не, као и опис му ко трп ног по ступ ка тран скрип ци је и иден ти фи ка ци је гла со ва на 
сним ци ма. Оно што (не) из не на ђу је је сте тон са мог ис тра жи ва ња, ра ђе ног у окви ру 
Уни вер зи те та у Тек са су, ко је опи су је кон текст сним ка ре че ни цом: „Ве че пре се, по 
све му су де ћи, за вр ши ло та ко што су Ен Сек стон из не ли с аф тер пар ти ја, оне мо ћа лу од 
ком би на ци је пи лу ла и мар ти ни ја, у дру штву сво је три на е сто го ди шње са пут ни це, ћер-
ке Лин де, и ње ног до ма ћи на, Фи ли па Ле гле ра, с ко јим ће Сек сто но ва раз ме њи ва ти 
стра стве на, ин тим на пи сма у го ди на ма што сле де.“ На ме ће се пи та ње ци ља ова квих 
ис тра жи ва ња и на кон што смо утвр ди ли и де ми сти фи ко ва ли по сра мљу ју ће прак се у 
књи жев ној на у ци. Ре ћи да је то из чи сто на уч не ра до зна ло сти и же ље да се оте ло тво-
ри во ље на пе сни ки ња би ло би бе сми сле но, с об зи ром на мно го број ност ви део-сни-
ма ка до ступ них на ин тер не ту на ко ји ма Ен Сек стон чи та сво ју по е зи ју. Ре ћи да се на 
овај на чин до при но си кор пу су зна ња под ра зу ме ва да не по сто ји су ви шно и ком про
ми ту ју ће зна ње, а, ка ко по ка зу ју и Џо Џил и Џи ли јан Вајт, Ен Сек стон је би ла све сна 
уло ге и уло га соп стве не лич но сти на пе снич ком тр жи шту и (од су ства) кон тро ле над 
сли ком о се би. Но, про блем ко ји ис кр са ва с ова квим на уч ним тен ден ци ја ма у ве зи је с 
кон тро лом са мог пе снич ког те ла ко је се сим бо лич ки екс ху ми ра ра ди, ка ко се тре нут но 
чи ни, „не кро на у ке“ ко ја, ка ко са ма Та ња Кле мент пи ше, на сто ји да „ухва ти пе сни ки њу“. 

1 Ви де ти: https://si tes.ute xas.edu /ran som cen ter ma ga zi ne/2020/10/08/li sten-slow-re se ar ching-an ne-
sex ton-put ting-po e try-he r -wa y/
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На ен гле ском је упо тре бљен из раз get a po et, ко ји исто вре ме но под ра зу ме ва и раз у-
ме ва ње и за ро бља ва ње пе сни ки ње, a (не на мер но) илу стру је усме ре ње чи та ве „хер-
ме не у тич ке ин ду стри је“ ка ло ву на пе сни ки њу. Пр во је нео п хо дан онај чу ве ни гло гов 
ко лац из по е зи је Сил ви је Плат, да нас Ен Сек стон не би про го ни ла као лик Сил ви је Плат, 
ка ко то Џе клин Ро уз сли ко ви то опи су је у на сло ву сво је сту ди је The Ha un ting of Sylvia 
Plath, а по том и ин сти ту ци о нал на по др шка ис тра жи ва њи ма ко ја ди рект но хра не ко-
лек тив ну фан та зи ју о Ен Сек стон као ал ко хо ли чар ки – до ма ћи ци – на ив ној пе сни ки њи 
– се ле бри ти пер со ни и, на по слет ку, ис по вед ној пе сни ки њи (прем да је то да нас, по 
све му су де ћи, пе јо ра тив на и по грд на реч).

Ло вач ка дру штва на сво јим ин тер нет стра ни ца ма да ју де таљ на упут ства за уби ја ње 
круп них зве ри и на гла ша ва ју да је нај ва жни ја спрем ност лов ца на му ко тр пан по сао 
ко ма да ња те ла. Наш из бор тек сто ва ко ји сле де во ђен је на уч ним кри те ри ју мом етич-
но сти и до сто јан ства оне ко ја је бес по врат но уло вље на и бе со муч но хер ме не у тич ки 
пре па ри ра на у кр во лоч ној на уч ној за јед ни ци ко ја, ка ко Та ња Кле мент сли ко ви то опи-
су је, про во ди ду ге са те у по ку ша ју да уло ви пе сни ки њу. Сту ди је Џо Гил и Џи ли јан Вајт 
да ју на ду да је у ис тра жи ва њи ма ис по вед не по е зи је на по кон до шло до сме не ге не ра-
ци ја и пре по зна ва ња ис по вед не по е зи је као на уч ног пред ме та ко јем је, на да све, по-
треб но вра ти ти до сто јан ство. Ово су пр ви, али круп ни ко ра ци на том пу ту. 


