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ВРТ

Џи ли јан Вајт

НЕ ШТО ЗА НЕ КО ГА
Ен Сек стон, ин тер пре та ци ја и срам ис по вед ног

Ако је зик за ми сли мо као ме диј... 
он да је то не ка вр ста мем бра не,

јед на ко спо соб не да бло ки ра
ствар но као и да му отво ри про лаз.

Рон Си ли ман, Но ва ре че ни ца 

Трик са ре чи ма ко је са ме се бе ис пи су ју

Би ла сам из ра зи то све сна да бих мо ра ла га ји ти авер зи ју пре ма по е зи ји Ен Сек стон 
мно го пре не го што сам про чи та ла ма кар и јед ну ње ну пе сму. Док су лир ска чи та ња 
Ели за бет Би шоп ње ном де лу оси гу ра ла из ве сну про бле ма тич ну ре пу та ци ју за сно ва-
ну на естет ско-ин тер пре та тив ној ве шти ни и кон тро ли са ном „гла су“, лир ска чи та ња 
де ла Сек сто но ве зах те ва ју да га по сма тра мо као аљ ка ву, па сто га и не у спе лу, тра ди-
ци о нал ну ли ри ку, јер Ен Сек стон опа сно скре ће од пре ми се лир ског чи та ња по ко јој 
до бра пе сма пре та че ис ку ство у за вр ше ну фор му. Та ко гле да но, Сек сто но ва сто ји као 
пред мет сра ма за мејнстрим кри тич ку кул ту ру ко ја ју је у по чет ку при хва та ла. Исто-
вре ме но, и при ста ли це аван гард ног и ан ти лир ског дис кур са ње не не у спе хе та ко ђе 
при пи су ју не ма ру и не ди сци пли ни у из ра зу.1 Ово су ге ри ше да се у по гле ду жа ло сног 
ста ту са екс пре сив ног ис по вед ног де ла сла жу два ина че ду бо ко су прот ста вље на „та-
бо ра“ – лир ски и ан ти лир ски. Мо гло би се ре ћи, ако је Е. Би шоп не ки ма „нај во ље ни ја“ 
лир ска пе сни ки ња, да је Ен Сек стон сви ма нај не во ље ни ја.2 Шта ви ше, ако окле вам у 
иден ти фи ка ци ји са Е. Би шоп, јер би се мо гло по ми сли ти да имам кон зер ва ти ван и 

1 Рон Си ли ман „пи ја не деч је пе сми це“ Ен Сек стон су пр от ста вља све де ни јем аван гард ном ма зо хи-
зму ко јим се од ли ку је „пра ви кон фе си о на ли зам“ из ко ла бо ра тив ног де ла Ро бер та Ке ли ја и Бир гит 
Кемп кер Sha me/Scha um: A Col la bo ra tion (New York: McPher son, 2005). Ron Sil li man, “Jo an ne Kygers 
Night Pa la ce Wasn’t Only“, Sil li man’s Blog, 30. ја ну ар 2006, http://ron sil li man.blog spot.com/2006/01/
jo an ne-kygers-night-pa la ce-wasnt-only.html.
2 Eli za beth Bis hop, Ed gar Al lan Poe & The Ju keBo x: Un col lec ted Po ems, Drafts, and Frag ments, ур. Ali ce Qu inn 
(New York: Far rar, Stra us and Gi ro ux, 2006), ко ри ца. За пре глед не га тив них кри ти ка де ла Ен Сек стон, ви-
де ти увод не стра ни це у: Jo Gill, “Tex tu al Con fes si ons: Nar cis sism in An ne Sex ton’s Early Po e try”, Twen ti eth
Cen tury Li te ra tu re 50, бр. 1 (2004): 59–87. Ву де ти та ко ђе: Lin da Wag ner-Mar tin, “In tro duc tion: An ne 
Sex ton, Po et”, у: Cri ti cal Es says on An ne Sex ton, ур. Lin da Wag ner-Mar tin (Bo ston: G. K. Hall, 1989). Чак и Џ. Д. 
Ме кла чи, на вод ни обо жа ва лац, усло вља ва сво је за ни ма ње за Сек сто но ву у пред го во ру за An ne 
Sex ton: The Ar tist and Her Cri tics, ур. J. D. McClatchy (Blo o ming ton: In di a na Uni ver sity Press, 1978), vi ii.
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на ив но екс пре си ви стич ки укус (те са мим тим по вла ђу јем до ми нант ним кул тур ним 
обра сци ма), ри зик иден ти фи ка ци је са Сек сто но вом ле жи у то ме што би ме мо гли оп-
ту жи ти да уоп ште не мам уку са.

На чин на ко ји је Ен Сек стон оспо ра ва на мно го нам го во ри о то ме ко ли ки је иза зов 
до бар део по е зи је у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка пред ста вљао за нор ме лир ског 
чи та ња пре у зе те од Ми ла и ко ди фи ко ва не у два де се том ве ку. У се ћа њу на Ен Сек стон 
пи са ном по сле ње не смр ти, Ро берт Ло у ел о де лу сво је бив ше уче ни це ка же: „Мно ге 
од ње них нај стид ни јих пе са ма би ле би фа сци нант не да их је не ко ста вио под на вод-
ни ке, као пред ста вља ње не ког ли ка, а не ау то ра.“3 Ло у ел кре ће од прет по став ке иден-
тич но сти из ме ђу пе са ма и лич но сти Ен Сек стон, ко ја је у дру гој по ло ви ни 1970-их иза-
зи ва ла још ве ћи стид, прем да је та ква прет по став ка би ла кључ на за успех „ис по вед них“ 
пе са ма ка ко Сек сто но ве та ко и Ло у е ла сре ди ном ве ка.4 Ло у е лов по вра так им пер со-
нал ном уку су и нор ма ма ко је се не кад учио ка ко да „пре ва зи ђе“ мо жда је за пра во био 
под стак нут не ким по сра мљу ју ћим ре ак ци ја ма на бли скост из ме ђу жи во та и умет но сти 
за ко ју се ра ни је за ла гао. У збир ци Дел фин (1973), Ло у ел је, на оп ште згра жа ва ње, обја-
вио пи сма сво је та да још жи ве бив ше же не, чи ме је за ра дио ви три ол ске кри ти ке, чак 
и од сво јих обо жа ва ла ца, укљу чу ју ћи и сле де ћу, од ве о ма ели о тов ски ин то ни ра не 
Мар џо ри Пер лоф 1973: „Ло у ел ви ше не успе ва са свим у тран сфор ми са њу соп стве ног 
жи во та у умет ност, а оно што ну ди у за ме ну, по не кад по сти ђу ју ће лич но, по не кад до-
сад но, сва ка ко је тре ба ло да оста не ’за пе ча ће но по пут при ват них пи са ма’. Упра во ту, 
ја сни је но дру где, фа мо зни ис по вед ни мо дус, ина у гу ри сан у Ло у е ло вим пре кра сним 
Ски ца ма жи во та из 1959. до сти же тач ку без по врат ка“.5 Ло у е ло ви ра до ви на ста ли 
сре ди ном ве ка, уз ра до ве Ен Сек стон, Сил ви је Плат и В. Д. Снод гра са, не кад су де ло-
ва ли ра ди кал но – као осло ба ђа ју ћа ко рек ци ја за им пер со нал ну по е ти ку Т. С. Ели о та 
и по је ди них но во кри ти ча ра, а по себ но за иде ју да ус пе ла пе сма мо ра до сти ћи иде ал-
ну тран сфор ма ци ју стро го лич ног. До сре ди не 1970-их, очи глед но, мно го се то га про-
ме ни ло.

Ло у е ло ва су ге сти ја о де лу Сек сто но ве квин те сен ци ја лан је но во кри тич ки по тез: 
ис пра ван ин те р пре та циј ски по тез (они на вод ни ци) мо гао би по сти ђу ју ће мо мен те 
ис по вед не ли ри ке пре о бра зи ти у „фасцинацију[е]“ свој стве не им пер со нал ној драм ској 
ли ри ци или драм ском мо но ло гу. Уз ри зик да по на вљам оп шта ме ста о но вој кри ти ци, 
у иде а лу дис тан це из ме ђу ау то ра и њи хо вих пе са ма кључ ни улог је чу ве но Ели о то во 
уве ре ње да до бре пе сме „ва ре и пре о бра жа ва ју“ стро го лич на, исто риј ски спе ци фич на 

3 Ro bert Lo well, “An ne Sex ton”, у: McClatchy, An ne Sex ton, 71. Те шко је да ти ра ти овај Ло у е лов ис каз. 
Он се по ја вљу је 1987, по сле ње го ве смр ти, као јед но од не ко ли ко „Се ћа ња“ ко је је, по све му су де-
ћи, на ру чио Ме кла чи за по ме ну ту збир ку кри тич ких тек сто ва о Сек сто но вој. Оста је не ја сно ка да 
је тач но на пи сан у пе ри о ду из ме ђу смр ти Ен Сек стон 1974. и Ло у е ло ве смр ти 1977. Мак син Кју мин 
овај ис каз на зи ва „ла кон ским по смрт ним сло вом“ у пред го во ру за Са бра не пе сме Ен Сек стон (Bo ston: 
Ho ug hton Mi flin, 1981), xx. Не ма по твр де да је Ло у ел при су ство вао ко ме мо ра ци ји за Сек сто но ву.
4 По зи вам се на: Lo well, Li fe Stu di es (New York: Far rar, Stra us, and Cu dahy, 1959). M. L. Ro sent hal ско вао 
је тер мин „ис по вед но“ у: “Po e try as Con fes sion”, Na tion 189 (19. сеп тем бар 1959): 154–155; ре принт у: The 
Cri ti cal Re spon se to Ro bert Lo well, ур. Step hen Go uld Axel rod (West port, CT: Gre en wo od, 1999), 64–68. 
5 Mar jo rie Per loff , “The Blank Now”, New Re pu blic, 7. и 14. јул 1973, 24.
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осе ћа ња сво јих ау то ра у „зна чај не емо ци је“, што омо гу ћа ва при ступ „глав ној стру ји“ 
„тра ди ци је“.6 Ели от је по ла гао ве ру у по ма ло ми сти чан, спи са тељ ски про цес пу тем 
ко јег уче ње у ком би на ци ји с па сив ном ре цеп тив но шћу про из во ди но во де ло ко је 
пер пе ту и ше и на до гра ђу је је дан кор пус тек сто ва чи ја ве ли чи на на ди ла зи спе ци фич-
но сти ме ста и вре ме на.7 

Док је Ели от ово ва ре ње емо ци ја и пре ра ду лич ног за ми шљао као пи шче ву од го-
вор ност, Ло у е ло ви су ге ри са ни на вод ни ци за ми шља ју да та кав про цес дра ма ти за ци је 
оба вља кри тич ки ту мач. У том сми слу, он та ко ђе сле ди при мер Брук са и Во ре на и 
Вим за та: се ти мо се Брук со ве и Вим за то ве тврд ње из 1957. у Књи жев ној кри ти ци, ап со-
лут но са о бра зне пе да го шким нор ма ма чи та ња по е зи је ко је су за ан гло фо не чи та о це 
и пи сце на сна зи од 1930-их: „На кон што лир ског го вор ни ка раз дво ји мо од лич но сти 
пе сни ка, чак и нај не знат ни ји лир ски ис каз раз от кри ва се као дра ма.“8 

Овај по мак ка ин тер пре та тив ним про це си ма ко ји ре а ли зу ју драм ске ква ли те те 
пе сме био је цен тра лан за пе да го шки про грам ко ји је те жио кон со ли до ва њу кон вен-
ци о нал них пред ста ва о дру штве ној функ ци ји и вред но сти умет но сти еро ди ра них у 
не ко ли ко прет ход них де це ни ја, по чев од раз ли чи тих об ли ка мо дер ни зма. Ка ко би се 
умет нич ка де ла мо гла раз у ме ти као ко ри сна или као да су у до слу ху са уни вер зал ним? 
Ло у е лов ко мен тар о Сек сто но вој из ка сних 1970-их сто га је вр ло ка сна вер зи ја исте 
но во кри тич ке ор то док си је (а мо же мо за па зи ти и ка ко Ло у ел го то во па ро ди ра моћ 
кри ти ча ра над умет нич ким де лом). Овај ко мен тар при зна је, отво ре ни је не го што су 
то чи ни ли но во кри ти ча ри, чуд но ва то про теј ску, па чак и фан та змич ку, он то ло ги ју 
умет нич ког де ла у кри тич ки цен три ра ној си ту а ци ји. Ако умет нич ко де ло ни је у до слу-
ху са оп ште при хва ће ним мо рал ним стан дар ди ма, чи ни се да су ге ри ше Ло у ел, он да 
га са мо ва ља пре тво ри ти у драм ски мо но лог и на чи ни ти од ње га лек ци ју о ка рак тер-
ним сла бо сти ма.

У овом сми слу, Ло у е лов ко мен тар та ко ђе по кре ће сло же но, про тив реч но и не раз-
мр си во клуп ко ста во ва ко је опи су је ста тус но во кри тич ких им пе ра ти ва за пе сни ке 
Ло у е ло ве и, још и ви ше, пост мо дер не ге не ра ци је Ен Сек стон. Ко ли ко год се оче ки ва ло 
да пе сма бу де екс пре сив на – да се, да кле, увек чи та као од го вор од ре ђе ног чи та о ца 

6 T. S. Eli ot, “Tra di tion and the In di vi dual Ta lent” (1919, Ego ist), ре принт у: Se lec ted Pro se of T. S. Eli ot, ур. 
Frank Ker mo de (New York: Har co urt, 1975), 37–44 (кур зив мој). Стра ни це из Кер мо до ве књи ге на да ље 
су ци ти ра не у за гра да ма као SP.
7 Не ко ли ко но во кри ти ча ра го во ри ло је о ре зул та ти ма по зи ва ју ћи се на „дра му“ или „драм ска“ 
свој ства ли ри ке – че сто у сми слу пре ра де иде ја или пак лич ног или иро ни је, као до стиг ну ћа ко је 
пе сму чи ни објек тив ном, за оп шту упо тре бу. За не ко ли ко при ме ра, ви де ти: T. S. Eli ot, “A Di a lo gue 
on Dra ma tic Po e try” (1928), у: Se lec ted Es says (New York: Har co urt Bra ce, 1932), 38; Yvor Win ters, The Ana
tomy of Non sen se (Nor folk, CT: New Di rec ti ons, 1943), 13. Ви де ти та ко ђе: Cle anth Bro oks и Ro bert Penn 
War ren, Un der stan ding Po e try, 3. изд. (New York: Holt, Re in hart, 1960), 20. Ви де ти та ко ђе: Bro oks and W. 
K. Wim satt, за рас пра ву о Ели о ту где се њи хо ви и Ели о то ви ста во ви о ва жно сти „драм ског ка рак-
те ра“ по е зи је у пот пу но сти по кла па ју, у: Li te rary Cri ti cism: A Short Hi story (New York: Knopf, 1957), 
673–676. Хе лен Вен длер под вла чи ин трин зи чан ква ли тет по ет ске „ана ли зе“ (ана ли за бил ност?) на 
на чин ко ји ми се чи ни слич ним, у: The Gi ven and the Ma de: Stra te gi es of Po e tic Re de fi ni tion (Cam brid ge, 
MA: Har vard Uni ver sity Press, 1995), 90.
8 Bro oks and Wim satt, Li te rary Cri ti cism, 675.
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на од ре ђе ну си ту а ци ју – она је мо ра ла об зна ни ти дис тан цу од соп стве ног ау то ра, 
би ло по вр шин ском те жи ном или дра ма ти за ци јом лич ног, ка ко би га ран то ва ла и по-
др жа ва ла ду бин ску кри тич ку ана ли зу и, мо же мо прет по ста ви ти, ка ко не би по сти де-
ла кри ти ча ра ко ји је ту пот пу но су ви шан. Шта ви ше, чи ње ни ца да је аме рич ки ка нон 
сре ди ном ве ка го то во от пи сао Вол та Вит ме на, чи ји опус сво јим „на ив ним афир ма ци-
ја ма“ и не по сред но шћу као да ни је по др жа вао кључ ну по зи ци ју про фе си о нал ног 
кри ти ча ра у по е тич ком чи та њу, ука зу је на упра во та кав страх од су ви шно сти, ка ко то 
су ге ри ше Ален Гин зберг у раз ма тра њу ка нонâ уку са но ве кри ти ке.9 Још је дан скуп 
та да шњих им пе ра ти ва у чи та њу (до не кле у су ко бу с им пе ра ти вом чу ва ња и одр жа-
ва ња кри тич ког по ду хва та) на ла гао је да, ко ли ко год до бра пе сма би ла те шка, она не 
сме би ти то ли ко те шка да ју је не мо гу ће ин тер пре ти ра ти, бу ду ћи да би је то учи ни ло 
бес ко ри сном. У це ли ни узев, пе сма ни је сме ла слу жи ти са мо ау то ру већ је мо ра ла 
би ти са став ни део по ет ске кул ту ре још увек при вр же не ар нол дов ској иде ји о про све-
ти тељ ској и по уч ној функ ци ји умет но сти.

За пра во, над Ло у е ло вом тврд њом да Сек сто но ва пр ко си оче ки ва њи ма да по е зи ја 
дра ма ти зу је лич ност ау то ра леб ди сен ка нео до бра ва ња ко је је Ален Тејт, Ло у е лов 
но во кри тич ки мен тор, из ра зио по во дом ау то би о граф ских пе са ма у Ски ца ма жи во та 
1957, пре не го што их Ло у ел и об ја вио: „Све пе сме о тво јој по ро ди ци... де фи ни тив но 
су ло ше“, пи сао је Ло у е лу. „Ми слим да не би смео да их об ја вљу јеш... Пе сме су сро че-
не од не а си ми ло ва них де та ља, стра хо ви то ин тим них, а хлад но по пи са них [и]... Ни су 
ни од ка квог јав ног и књи жев ног ин те ре са.“10 И мен тор Сек сто но ве, Џон Холмс, на 
сли чан на чин се про ти вио об ја вљи ва њу пе са ма, у збир ци До луд ни це и де ли мич но 
на зад (1960), за ко је је знао да го во ре о ње ном бо рав ку у пси хи ја триј ској уста но ви. 
Сма трао је да су те пе сме „ве о ма се бич не“ – све од ре да „при си ља ва ју дру ге да те слу-
ша ју, а ни шта не пру жа ју слу ша о ци ма, ни шта што би их под у чи ло или им по мо гло“: 
„Сме та ми што по е зи ју ко ри стиш на тај на чин. Је сте да је све то оду шак за те бе, али 
шта ико дру ги мо же има ти од то га осим спек та кла о не чи јем до жи вља ју оду шка?“11 

9 Гол динг ци ти ра се ћа ња Ро бер та Кри ли ја из 1973. у „Уво ду“ Пин гви но ве зби р ке Se lec ted Whit man, 
о то ме ка ко се, 1940-их, на кло ност пре ма Вит ме ну, про гла ше ном „на ив но афир ма тив ним“, сма-
тра ла „ло шим уку сом“; по ми шље њу Ро бер та Дан ка на, „по сто ји оп шта не ла го да кад је реч о Вит-
ме ну“, чи је се де ло сма тра ло не до вољ но сло же ним да би по др жа ло но во кри тич ка чи та ња. Ци ти ра но у: 
Alan C. Gol ding, From Ou tlaw to Clas sic: Ca nons in Ame ri can Po e try (Ma di son: Uni ver sity of Wi scon sin Press, 
1995), 92–93. Creely, “In tro duc tion to Pen guin Se lec ted Whit man” (1973), ре принт у: The Col lec ted Es says 
of Ro bert Cre e ley (Ber ke ley: Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1989), 4, 3. Гол динг као из вор Дан ка но вог ис ка за 
на во ди стр. 67, у: Ek bert Fa as, Young Ro bert Dun can: Por tra it of the Po et as a Ho mo se xu al in So ci ety (San ta 
Bar ba ra, CA: Black Spar row Press, 1963), 
10 ал и чи ни се да гре ши.
Ален Тејт Р. Л.-у, 3. де цем бар 1957. (Ho ug hton Li brary), ци ти ра но у: Ian Ha mil ton, Ro bert Lo well: A Bi o graphy 
(New York: Ran dom Ho u se, 1982), 237.
11 Ци ти ра но у: Di a ne Mid dle bro ok, “‘I Tap ped My Own Head’: The Ap pren ti ces hip of An ne Sex ton”, у: 
Co ming to Light: Ame ri can Wo men Po ets in the Twen ti eth Cen tury, ур. Di a ne Mid dle bro ok; Ma rilyn Yalom 
(Ann Ar bor: Uni ver sity of Mic hi gan Press, 1985), 203. Мидлбрук као из вор узи ма ко ре спон ден ци ју Ен 
Сек стон са Џо ном Хол мсом, од 11. фе бру а ра 1959. (Сек стон по гре шно на во ди 1958), у: An ne Sex ton 
Ar chi ve, Hu ma ni ti es Re se arch Cen ter, Uni ver sity of Te xas, Au stin.
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На ве де ни са ве ти о по тре би да се објек ти ви зу је лич ни са др жај пе са ма ја вља ју се от-
при ли ке у исто вре ме ка да су Вим зат и Брукс сту ден ти ма са ве то ва ли да све лир ске 
ис ка зе ста вља ју под на вод ни ке ка ко би се ови мо гли чи та ти као дра ме (а не лич не 
екс пре си је).12

Кључ ни улог у та квим им пе ра ти ви ма – и да ље при лич но ја ким – би ле су оп ште 
ху ма ни стич ке прет по став ке и уку си: по е зи ја се мо ра обра ћа ти оп ште људ ском ис ку-
ству и го во ри ти у име тог ис ку ства. Сто га је пр во бит но обе ћа ње и уз бу дљи вост „лич ног“ 
за пе сни ке ко ји су иден ти фи ко ва ни као „ис по вед ни“ ле жа ло у за ми сли да по е зи ја мо же 
све до чи ти о аспек ти ма ис ку ства до тле ис кљу че ним из ова квих уни вер за ли стич ких 
прет по став ки. Прем да је им пер со нал на по е ти ка Т. С. Ели о та и но во кри ти ча ра успе лу 
лир ску пе сму при ка зи ва ла као де ло ко је на из глед не ма ри за пу бли ку, осла ња ју ћи се 
на Ми ло ву де вет на е сто ве ков ну иде ју да је вр хун ски до мет лир ске по е зи је „осе ћа ње 
ко је се ис по ве да са мо се би“ и при том је „ап со лут но не све сно слу ша о ца“, ис по вед ни 
пе сни ци су слу ша о ци ма и до слов но окре ну ли ле ђа ти ме што су иг но ри са ли уста ље на 
пра ви ла де ко ру ма.13

Шта ви ше, прет по став ка им пли цит на код Ми ла – да ће та ин тен зив но лир ска, ка 
се би окре ну та по е зи ја ипак би ти са вр ше но чи тљи ва сва ком ко ме до спе у ру ке – узи ма 
као да тост да ни шта у пе сми не ће би ти то ли ко спе ци фич но за пе сни ко во ис ку ство или 
то ли ко кон тра кул тур но или то ли ко спе ци фич но ис ка за но да би мо гло угро зи ти чи та-
о че ву иден ти фи ка ци ју с пе смом и ње ним су бјек том. За Ми ла, по е зи ја је „од раз ду бљих 
и тај ни јих ме ха ни за ма људ ске емо ци је“ и сто га „за ни мљи ва са мо они ма код ко јих 
ево ци ра не што што су и са ми осе ти ли, или им пак под сти че има ги на ци ју та ко да су у 
ста њу да за ми сле шта би мо гли осе ти ти, или шта су мо гли да осе те, са мо да су им спо-
ља шње жи вот не окол но сти би ле дру га чи је.“14 Фун да мен тал на прет по став ка ове из у-
зет но ути цај не иде је гла си да, ко ли ко год не чи је ствар но исто риј ско ис ку ство би ло 
раз ли чи то, сва „истин ски“ по ет ска ис ку ства сво јим чи та о ци ма до пу шта ју да се иден-
ти фи ку ју са све оп штим „људ ским ср цем“ ко је им пре до ча ва ју.15 

Ре ћи да је Ен Сек стон кр ши ла овај дик тум у пр ви мах зву чи очи глед но. До вољ но 
је, при ме ра ра ди, ци ти ра ти на слов „У сла ву мо је ма те ри це“. Осим то га, сре ди ном ве ка, 
мно ги по сле рат ни аме рич ки по ет ски про јек ти те жи ли су да има ги на тив ним по ма ци ма 
те сти ра ју гра ни це при ме ре них те ма ко је та ква те о ри ја ли ри ке на ме ће по е зи ји: „Ур лик“ 
Але на Гин збер га угра дио је те ме му ка и ужи та ка хо мо сек су ал ног жи во та, ко му ни зма 

12 До 1960, ка ко нас под се ћа Хер берт Ф. Та кер, за го вор ни ка је лир ско чи та ње „уна пре ђе но из 
са ве та у пре скрип ци ју“ – у пе да го шку нор му или, Та ке ро вим ре чи ма, го то во оба ве зно „спро во-
ђе ње чи та ла ца ми мо ау то ра пе сме ка ње ном драм ском го вор ни ку“. Tuc ker, “Dra ma tic Mo no lo gue 
and the Over he a ring of Lyric”, у: Lyric Po e try: Beyond New Cri ti cism, ур. Cha vi na Ho sek; Pa tri cia Par ker (It ha ca, 
NY: Cor nell Uni ver sity Press, 1985), 240.
13 John Stu art Mill, “Tho ughts on Po e try and Its Va ri e ti es” (1833, re vi do va no 1859), у: Dis ser ta ti ons and 
Di scus si ons Po li ti cal, Phi lo sop hi cal, and Hi sto ri cal, том I. (New York: Holt, 1874), 97.
14 Ibid., 93.
15 У дру га чи јем ре прин ту овог Ми ло вог есе ја, сто ји „људ ско ср це“ уме сто „људ ска емо ци ја“. Ви де ти: 
Mill, “What Is Po e try?“ (1833), у: Early Es says: John Stu art Mill, ур. G. W. M. Gibbs (Lon don: Ge or ge Bell & Sons, 
1897), 204. Ме ђу тим, у оба из да ња – He nry Holt и Ge or ge Bell – као из вор тек ста на во ди се Monthly 
Re po si tory, 1833.
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и кон тра кул тур них из бо ра у основ не прет по став ке лир ског ху ма ни зма; ис по вед ни 
пе сни ци, по себ но Ро берт Ло у ел, оте жа ли су нам по сма тра ње њи хо вог „ја“ као би ло 
ко га дру гог осим ау то ра; а спи са те љи це, укљу чу ју ћи Ен Сек стон и Сил ви ју Плат, пи са ле 
су пе сме с ак цен том на ис ку стви ма ну жно ве за ним за жен ско те ло, те сти ра ју ћи та ко 
им пли цит ну прет по став ку да је лир ски го вор ник му шка рац. По ре чи ма Адри јен Рич, 
по во дом окре та ња ау то би о граф ском и лич ном у по е зи ји на кон Дру гог свет ског ра та: 
„По ку ша ва ли смо да жи ви мо лич не жи во те“, „је ди не о ко ји ма смо мо гли да све до чи мо.“16

Ове ре чи Адри јен Рич по ти чу из пе сме „Оних го ди на“ (1991), ко ја за пра во то окре-
та ње лич ном из 1950-их кри ти ку је че тр де сет го ди на ка сни је, жа ле ћи због по сле ди ца: 
„За те кли смо се / све де ни на ја“, пи ше А. Рич – да кле, од се че ни од по тен ци јал не мо ћи 
за јед нич ког, људ ског, за ме ни це „ми“.17 А. Рич пи ше по чет ком 1990-их, ка да су ис по-
вед на по е зи ја, као и по е зи ја „ду бо ких сли ка“, та ко зва на епи фа ниј ска ли ри ка и сви 
оста ли „те ста мен тар ни“ аме рич ки по ет ски сти ло ви (ка ко их на зи ва Мајкл Деј вид сон) 
већ уве ли ко иза шли на лош глас, не са мо ме ђу пе сни ци ма ко ји су че зну ли за екс пли-
цит ни је дру штве ним и по ли тич ким осно ва ма по е зи је (као и А. Рич), не го и, при лич но 
упа дљи во, ме ђу је зич ким пе сни ци ма и дру ги ма ко ји су, на тра гу постструк ту ра ли стич-
ких иде ја из 1970-их, пре у зе ли на се бе ми си ју да де кон стру и шу по е ти ку „гла са“ ко ју 
су ви де ли као до ми нант ну у мејнстрим ка но ну са вре ме не по е ти ке из ло же ном ути цају 
уни вер зи тет ских кур се ва кре а тив ног пи са ња.18 Чи ње ни ца да је по е ти ка гла са, им пли-
цит но за ин те ре со ва на за ко хе рент ни су бјект, ли чи ла на про ду же так ми сти фи ку ју ћег 
по зно ка пи та ли стич ког дру штве ног има ги на ри ју ма, где је иде ал пе сме као „лир ске... 
по ру ке у бо ци“ ко ја се „из оса ме обра ћа дру гој оса ми“, по ре чи ма Едвар да Хир ша, 
је зич ким пе сни ци ма де ло вао као одр жа ва ње „јед ног мар ги нал ног, изо ло ва ног ин ди-
ви ду а ли зма... као хе рој ског и тран сцен дент ног про јек та“, ка ко то Си ли ман, Кар ла 
Ха ри ман и дру ги фор му ли шу ис ка зу ју ћи от пор лир ском иде а лу из 1980-их.19

Где би смо по зи ци о ни ра ли Сек сто но ву у овој би нар ној по де ли на лич ну екс пре сив-
ну ли ри ку и ан ти ли ри ку? Ду го на кон што су се кри ти ча ри опре де ље ни за ели о тов ски 
мо дел по ет ског до стиг ну ћа по за ба ви ли про це ном спо соб но сти Ло у е ло вог де ла да 
ана ли зи ра исто риј ско ја, пе сме Ен Сек стон и да ље су де ло ва ле као да их је пи са ла 
ис кљу чи во за са му се бе, ка ко то су ге ри ше Хол мсо ва кри ти ка. А за што? Ов де бих пре-
до чи ла мо гућ ност да оно што је Сек сто но ву чи ни ло то ли ко ра ди кал ном да је то зах-
те ва ло пре зир ни је би ло, ка ко се обич но прет по ста вља, ње но за ла га ње за „сведен[ост] 
на ја“ на ко је су упо зо ра ва ли и А. Рич и је зич ки ау то ри, већ пре ње на не спрем ност да 
се при др жа ва им пе ра ти ва да по е зи ја мо ра функ ци о ни са ти као ус пе ло за нат ско до-
стиг ну ће. 

16 Adri en ne Rich, “In Tho se Years”, у: Dark Fi elds of the Re pu blic (New York: Nor ton, 1995); ре принт у: Af ter 
Con fes sion: Po e try as Au to bi o graphy, ур. Ka te Son tag; Da vid Gra ham (St. Paul, MN: Graywolf, 2001), 333.
17 Ibid.
18 Mic hael Da vid son, “Phi lo sophy and The ory in US Mo dern Po e try”, у: A Con ci se Com pa nion to Twen ti eth
Cen tury Ame ri can Po e try, ур. Step hen Fre ed man (Ho bo ken, NJ: Wi ley, 2008), 246.
19 Ed ward Hirsch, How to Read a Po em and Fall in Lo ve with Po e try (New York: Har co urt 1999), 6; Ron Sil li man, 
Car la Ha rryma n, Lyn He ji nian, Ste ve Ben son, Bob Pe rel man, Bar rett Wat ten, “Aest he tic Ten dency and the 
Po li tics of Po e try: A Ma ni fe sto”, So cial Text 19–20 (је сен 1988): 264.
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Као што ћу по дроб ни је из ло жи ти у овом по гла вљу, де ло Сек сто но ве че сто се опи-
ре вла да ју ћим ти по ви ма ана ли зе ме ђу кри ти ча ри ма ко ји су се њи ме ба ви ли за ње ног 
жи во та. Чуд но ми је, ме ђу тим, то што де ло Ен Сек стон, ка да се чак и не знат но од сту пи 
од ње го вог лир ског чи та ња, мо же по из ве сним ефек ти ма и ци ље ви ма де ло ва ти као 
про ду же так аван гард них про је ка та с кра ја 1970-их ко ји су од би ја ли да по шту ју ам бле-
ме хе рој ске и тран сцен дент не изо ла ци је. Пе сме Ен Сек стон – та ко че сто епи сто лар не 
или у фор ми драм ског мо но ло га упу ће ног ре спон зив ном „ти“ или за ин те ре со ва не за 
ин тер су бјек тив ност – од би ја ју ту пред ста ву о изо ла ци ји и за пра во екс по ни ра ју и ста-
вља ју у пр ви план функ ци ју пу бли ке ко ју је Мил нео д луч но и не пот пу но по ти ски вао. 
За што ње не екс пе ри мен те са су бјек тив но шћу и лир ском изо ла ци јом ни смо чи та ли 
као аван гард не?

У Хир шо вој фи гу ри лир ске пе сме ко ја „го во ри“ из ван вре ме на, бес те ле сна и ахи-
сто рич на, као и у Ми ло вој фи гу ри пе сме не за ин те ре со ва не да за до во љи спе ци фич не, 
кон вен ци о нал не по тре бе ма ко је спе ци фич не пу бли ке, по сто ји прет по став ка да до бре 
пе сме про из во де спон та не тре нут ке иден ти фи ка ци је из ме ђу пе са ма (као лич но сти) 
и њи хо вих чи та ла ца. У из ве сном сми слу, про цес де пер со на ли за ци је це њен ме ђу (по-
је ди ним) но во кри ти ча ри ма и, ка сни је, ши ро ко по др жа ван кроз пе да го шка чи та ња за 
дра ма ти зо ва ног го вор ни ка, био је на дах нут слич ном прет по став ком: као што по во дом 
ри зи ка ба вље ња „лич ним“ у пе сми су ге ри ше Деј вид Ор, да би то „лич но“ функ ци о ни-
са ло, оно ипак мо ра де ло ва ти као про из вод тех ни ке.20

Ов де је, чи ни ми се, ва жно да по но во на гла сим сво је па жљи во из бе га ва ње иден-
ти фи ка ци је са Сек стон-спи са те љи цом и же љу да је при том не све дем на ал ко хо ли зам, 
брач не раз ми ри це и са мо у би ство – да ње но де ло осло бо дим сра ма ка ко ни па жња 
ко ју му по све ћу јем не би би ла срам на. Чак и ако иза бе ре мо да се иден ти фи ку је мо с 
хе рој ском пред ста вом о лич но сти не ког пе сни ка или про та го ни сте ње го ве пе сме, и 
да ље нам оста је по рив за иден ти фи ка ци јом с пе сни ко вим до стиг ну ћем (или мо жда 
до стиг ну ћем пе сме). Шта ви ше, тај би се по рив ко ри сно мо гао опи са ти као чи та лач ки 
хо ри зонт, основ ни, ма да пре ћут ни, аспект стра те гијâ лир ског чи та ња ко је су мно ги 
чи та о ци до би ли у на сле ђе. Све сна, да кле, да ћу ти ме мар ки ра ти соп стве ну по тре бу 
да оправ дам то што ра до ве Сек стон узи мам озбиљ но, по ку ша ћу да по ка жем ка ко њено 
де ло ис ти че и ком пли ку је фик ци је о „го во ру“ и „ослу шки ва њу“ ко је су би ле то ли ко 
ва жне за фан та зи ју но во кри ти ча ра о лир ској иден ти фи ка ци ји и кон тро ли, а то нас 
по зи ва да бо ље раз ми сли мо о про це си ма иден ти фи ка ци је ко ји ула зе у лир ска чи та ња, 
јед на ко као и о кул ту ри про фе си о нал не кри ти ке ко ја их не гу је.

Као што су сво јим до при но си ма по ка за ли ње на би о граф ки ња Да ја на Мидлбрук и 
дру ги, Ен Сек стон је би ла и те ка ко све сна да об ја вље на пе сма про из во ди иден ти тет 
ко ји је илу зо ран али мо ћан основ иден ти фи ка ци је за чи та о ца пе сме па чак и за њу 
са му. Пи са ла је свом пси хи ја тру Мар ти ну Т. Ор ну: „Из ми сли ла сам чи та ву јед ну лич ност, 
Ен Сек стон, ко ја би ти мо гла би ти од ко ри сти... Сви ти љу ди што ми пи шу и ве ру ју у 

20 20. Da vid Orr, “The Per so nal“, у: Be a u ti ful and Po in tless: A Gu i de to Mo dern Po e try (New York: 
Vin ta ge Bo oks, 1992), 201. Ор се по зи ва на иде ју Ер вин га Гоф ма на о „раз два ја њу уло га“ ка ко би 
су ге ри сао да фрик ци ја из ме ђу јав не пер со не и при ват ног по је дин ца про из во ди „по сти ђе ност“ 
(18–19).
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ме не. Бо же! Па ја чак и не по сто јим.“21 Би ла је та ко ђе све сна сво је при пад но сти по ет-
ској кул ту ри ко ја од ње зах те ва да про му ћур но осми сли сво ју јав ну пер со ну и при влач-
ност сво га „ја“ као јав не фа сци на ци је: се бе је на зи ва ла „осо бом ко ја про да је по е зи ју“ 
и „глу ми цом у вла сти том ау то би о граф ском ко ма ду“.22 Исто вре ме но, Сек сто но ва је 
раз ми шља ла о мо ћи је зи ка да кон стру и ше, у су шти ни, сво ју „вла сти ту“ аген ду и про из-
ве де ау тор ски иден ти тет одво јен од ње са ме. У јед ном пи сму др Ор ну из исте го ди не 
ка да је на пи са ла „Ре че пе сни ки ња ана ли ти ча ру“, она опи су је је зик као игру „пре бро-
ја ва ња“, мо жда и да тост пе сме:

На рав но да ЗНАМ да је је зик пу ко пре бро ја ва ње, знам све док ре чи не поч ну са ме од 
се бе да се раз ме шта ју и да ис пи су ју не што бо ље од све га што бих ја икад уме ла... Ни је да 
ствар но ве ру јем пе сми, али име је сва ка ко мо је па мо ра би ти да тој пе сми при па дам. 
Да кле мо ра би ти да сам ствар на... Ка да ка жеш да „ре чи не зна че ни шта“ он да то зна чи 
да ствар на ја ни сам ни шта. Ја сам са мо трик са ре чи ма ко је са ме се бе ис пи су ју.23

Бу ду ћи да је Сек сто но ву пра ти ла ре пу та ци ја не кри тич не, на ив не екс пре сив но сти, 
ње ни уви ди о то ме ка ко је зик об ли ку је су бјек та ко ји пи ше као раз ли чи тог од ње ног 
„ја“ (али с ути ца јем на ње га), као и о спо соб но сти тр жи шта да про из ве де ау тор ску 
функ ци ју, мо жда де лу ју као из не на ђе ње. Та кви уви ди пре би се оче ки ва ли од не ког 
мно го са вре ме ни јег ау то ра, мо жда по ве за ног с аван гард ном по е ти ком. Док су у но-
ви је вре ме кри ти ча ри с нај ви ше раз у ме ва ња за Сек стон у ста њу да пре по зна ју ње но 
ве што ба ра та ње су бјек ти ви те том и је зи ком, из ра же ни је не го што то до зво ља ва ње на 
ре пу та ци ја ис по вед не пе сни ки ње, ве ћи на кри ти ча ра пре ви ђа че сто са свим из у зет не 
на чи не на ко је Ен Сек стон у сво јим ра до ви ма екс по ни ра и пре у ве ли ча ва упра во оне 
пре ми се лир ског чи та ња из 1950-их ко је су та кву ре пу та ци ју и про из ве ле. Ра до ви Ен 
Сек стон опи ру се, на ви ше ни воа, на шој иден ти фи ка ци ји с њи ма; и те шки су за чи та ње 
на на чи не ко ји те сти ра ју цен трал ност кри ти ке у вред но ва њу по е зи је ка рак те ри стич ну 
за вре ме у ком је пи са ла.

21 Ци ти ра но у: Di a ne Wo od Mid dle bro ok, An ne Sex ton: A Bi o graphy (New York: Vin ta ge Bo oks, 1992), 201. 
Мидлбрук као из вор на во ди пи смо ко је је Ен Сек стон на пи са ла др Ор ну 20. ју ла 1963, из ар хи ве др 
Ор на. Ви де ти та ко ђе: Mu tlu Ko nuk Bla sing, Lyric Po e try: The Pain and the Ple a su re of Words (Prin ce ton, NJ: 
Prin ce ton Uni ver sity Press, 2007), 180.
22 Ци ти ра но у: Mid dle bro ok, An ne Sex ton, 62. Мидлбрук као из вор на во ди ку ца не бе ле шке ко је је 
Ен Сек стон пи са ла за др Ор на то ком ње го вог ис тра жи вач ког од су ства ка да су пре ки ну ли са 
се ан са ма. Бе ле шка но си да тум 9. април 1958, и про на ђе на је у ње го вој ар хи ви. Ви ди та ко ђе ин-
тер вју ко ји је Ен Сек стон да ла Бар ба ри Кевлс, у: Wri ters at Work: The Pa ris Re vi ew In ter vi ews, 4. се ри ја, 
ур. Ge or ge Plimp ton (New York: Vi king, 1976), 422.
23 Ци ти ра но у: Mid dle bro ok, An ne Sex ton, 82. Мидлбрук ово на зи ва пи смом, али и „ку ца ним бе ле-
шка ма“, као у гор њем тек сту. Да ти ра но је 29. сеп тем бра 1958, и за ве де но у до ку мен та ци ји др 
Ор на. Мидлбрук чи та РАТС–СТАР бе ле шке или пи смо као до каз да је Сек сто но ва схва та ла да је 
„осе ћај ствар но сти тек је дан од вар љи вих ефе ка та ко је ре чи по сти жу већ и са мим тим што су 
рас по ре ђе не на од ре ђе ни на чин... ’Ја’ у пе сми по ста ло је ствар но за то што је по ста ло ви дљи во у 
штам па ном ме ди ју и ушло у оп ти цај ме ђу они ма ко ји су у по зи ци ји да га пре по зна ју“ (83). 
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По ет ска кул ту ра Ен Сек стон

Јед на од пр вих об ја вље них пе са ма Ен Сек стон, „Чи та ње“ (1958) – ко ја ни је укљу че на 
у ње не Са бра не пе сме – по ка зу је да је на по чет ку свог при лич но са мо све сног уче ња 
ка ко се пи ше по е зи ја за об ја вљи ва ње, пе сни ки ња већ би ла све сна да оно што по е зију 
чи ни по е зи јом под ра зу ме ва сна жну и не ла год ну свест о ака дем ском те ре ну за до кази-
ва ње ко ји вр ви од про фе со ра-кри ти ча ра.24 Осим то га, из ње се ви ди да је Сек сто но ва 
раз у ме ла да, у по ет ској кул ту ри ко јом ће мо ра ти да овла да, пе сме тре ба из во ди ти 
пред пу бли ком са чи ње ном од на о штре них ака дем ских про фе си о на ла ца ко ји је два 
че ка ју да пе сму про гла се „го вор ном“, ус пе лом и лич ном. Све вре ме, пе сма флер ту је са 
бр ка њем пи са ња и го во ра као и ин тер пре та ци је и го во ра ко је илу стру је ово раз у ме ва ње: 

ЧИ ТА ЊЕ

Умео је тај пе сник да го во ри,
Ни је ту би ло ни ка кве сум ње.
Вр хов ни про фе сор клим нуо је гла вом
Су сед ном про фе со ру и
Сло жио се с дру гим пре да ва чем,
Ко ји чак ни је ни био про фе сор.
Мно го је ту би ло пе сни ка,
Од ла га ли су на час сво је ак тов ке
Ка ко би до та кли те по ча сне ре чи.
За ви де ли су му на чи та њу
А они с књи га ма
Одо бра ва ли су и сме ши ли се
Ма ње по зна тим пе сни ци ма ко ји су
Хо да ли не си гур но, али зна ју ћи,
На рав но, да су упра во чу ли
Не што зна чај но.25

Иа ко пе сма на по вр ши ни отво ре но опи су је ака дем ско чи та ње по е зи је као те рен 
за до ка зи ва ње, кру ти, из ло мље ни сти хо ви и ан ти по ет ски и до не кле не при ро дан го вор 
скре ћу па жњу на при вр же ност те по ет ске кул ту ре мо ду су ре цеп ци је по е зи је ко ји под-
ра зу ме ва иден тич ност пи са ња и го во ра. По сма тра ни пе сник „го во ри“ сво је ре чи, али 
про фе со ри-пе сни ци из пу бли ке оста ју ду же ка ко би их „до та кли“ (стих 9); и ма да су 
„чу ли“ пе сни ка ка ко чи та на глас, они ни су чу ли го вор већ „не што зна чај но“ (стих 16). 
Бр ка ње во кал ног из во ђе ња с не чим ста тич ним и опред ме ће ним (по пут тек ста) на ста вља 
се у дру гом па су су пе сме, да ље на гла ша ва ју ћи чи ње ни цу да слу ша о ци не до жи вља ва ју 
пе сму (па чак ни ње не чуј не еле мен те) већ пе сни ка ме то ни ми са ног као „слав но име“):

24 Пи са на 1957–1958, пе сма је пр ви пут об ја вље на у ча со пи су Chri stian Sci en ce Mo ni tor, 28. ју ла 1958.
25 An ne Sex ton, “The Re a ding“, у: An ne Sex ton: A SelfPor tra it in Let ters, ur. Lin da Gray Sex ton; Lo ring 
Co nant, Jr. (New York: Ho ug hton Mi flin, 1977), 30. Стра ни це из овог из да ња на да ље су ци ти ра не у 
за гра да ма као Пи сма.
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По сле апла у за по жу ри ли су на по ље,
Не опи пав ши пр сти ма
Ње го во под не бље ри ма.
Не по ми слив ши ка ко се звук кру ни,
Ка ко и по част уме да се оду жи.
Зна чај ни пе сник је чи тао,
Про чи тао им сво је осме хе
А оста так про лио
На по ди јум.
Сви су кли ма ли гла вом,
Ку ша ли ње го ву сла ву,
За бо ра вља ли да пе сме ни шта не го во ре,
Пам ти ли са мо – 
Чу ли смо га,
То слав но име. (30, сти хо ви 18–32)

Ен Сек стон ис ти че ау то ро ву лич ност и сла ву јер то ба ца у дру ги план до жи вљај 
ње го ве пе сме – пу бли ка чу је „[ње]га, / То слав но име“, док им он чи та „сво је осме хе“, 
а не сво ју пе сму. Ово су ге ри ше ко ли ко се ма ло зна ча ја при да је пе сми уну тар пе сме 
(ко ју ни ти су опи па ли ни ти о њој раз ми шља ли, у сти хо ви ма 19–21); ту дру гу пе сму ба-
ци ла је у за се нак та да ак ту ел на кул ту ра ака дем ског „чи та ња“. Текст нам по ка зу је ка ко 
Сек сто но ва узи ма ме ру пе снич ком по слу из 1950-их и ака дем ској дру штве ној сце ни 
ко ја у то вре ме дик ти ра нор ме за кон зу ми ра ње пе са ма, ге не ри са ње њи хо вих „чи та ња“ 
и про це ну њи хо вог кул тур ног ка пи та ла. Отво рен, не по е ти чан опис и на о ко ар би трар-
ни пре ло ми пр вих три на ест сти хо ва су ге ри шу да би пе сма слав ног име на мо гла би ти 
ло ша, на гла ша ва ју ћи дру штве ну при ро ду са ме те кул ту ре. У це ли ни гле да но, ово де-
лу је као сар до ни чан ко мен тар о ака дем ској кул ту ри ко ја ће про це њи ва ти ње не пр ве 
об ја вље не ра до ве: Ен Сек стон је има ла њух за кул тур не фор ме ко је од ре ђу ју и сиг на-
ли шу успех не ког пе сни ка. За што би ина че та ко не зграп но ис ти ца ла сит не хи је рар хиј-
ске де та ље ко ји чи не раз ли ку из ме ђу „вр хов ног про фе со ра“, оног „су сед ног“ и „дру гог 
пре да ва ча“, ко ји „чак ни је ни био про фе сор“?

С об зи ром на про ниц љи ве уви де у до ми нант ну, но во кри тич ки обо је ну по ет ску кул-
ту ру, на гла ша ва ње зву ка и го во ра у пе сми по при ма спе ци фи чан па жње вре дан ка рак тер, 
јер на о ко ре фе ри ше на пе да го шка оче ки ва ња, ши ро ко под ра зу ме ва на, да пе сме тре ба 
чи та ти као да има ју го вор ни ке. Оно, за пра во, што је пу бли ка за бо ра ви ла, мо гу ће у жур-
би да оку си сла ву и удо во љи „вр хов ним про фе со ри ма“, је сте опа ска „да пе сме ни шта 
не го во ре“. Сек сто но ва ста вља на гла сак на пи са ње у пе сми о јав ном го во ру, го во ру 
ко ји се мо же до та ћи, чи ме као да су ге ри ше да пре кла па ње из ме ђу то дво је чи ни кри-
тич ку вред ност ко ја на ста је из од ре ђе не по ет ске дру штве не кул ту ре, а не пу тем де-
скрип ци је де ло ва ња по ет ских тек сто ва или на чи на на ко ји пе сни ци пи шу. Та кав на гла сак 
мо гао би би ти ин ди ка ци ја са мо све сти и че сто фла грант ног скре та ња па жње (ако не баш 
и от по ра) на кри тич ко ис ти ца ње гла са ко је се вре мен ски по ду да ра ло, ка ко на аме рич кој 
по ет ској сце ни та ко и у ши рој кул ту ри – са ис ти ца њем ха ри зма тич не мо ћи „зве зде“.26 

26 За епи зо де из кул ту ре јав ног чи та ња по е зи је у САД у 20. ве ку ви де ти рад Ле зли Ви лер, ко ја бра-
ни став да је фу зи ја ста ри јег мо де ла из во ђе ња по е зи је као те а тра (где из во ђач тек ста ни је ну жно 
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Исте го ди не ка да је ова пе сма об ја вље на, Сек сто но ва је, у не ко ли ко пи са ма про-
фе си о нал ним чи та о ци ма ње них ра них ра до ва, из ра зи ла за бри ну тост због уче ста лих 
за мер ки да још ни је „про на шла соп стве ни глас“. У но вем бру 1958. пи са ла је Но ла ну 
Ми ле ру (уред ни ку ча со пи са Ан ти ок ри вју): „Стал но ми го во ре ка ко још ни сам про на-
шла свој ’глас’ и ка ко већ по ду же за ви ру јем у фи о ке рад ног сто ла и ис под ста рих ру-
ко пи са а да ни сам про на шла ни ка кав по ме на вре дан но ви звук. За то сам и на пи са ла 
ту ду гу пе сму [„Удво је на сли ка“] на нај фи ни јем па пи ру као да она то од по чет ка за слу-
жу је. Итд., итд.“ (Пи сма, 44–45). Ов де, као и у „Чи та њу“, Ен Сек стон фи гу ри ше по ет ски 
„глас“ као не што што не ће про на ћи у се би са мој не го у свом рад ном сто лу. Ма да се 
ово мо же ту ма чи ти у све тлу успо на лич ног „гла са“ као зна ка по ли тич ког осло ба ђа ња, 
пре ће би ти да је реч о ис ти ца њу чи ње ни це да, на ак ту ел ном по ет ском тр жи шту, фи-
гу ра „гла са“ по ста је ме то ним за об ја вљи ва ња вред но и успе шно.27 Пре о бр нув ши 
ло ги ку по ко јој про на ла же ње гла са во ди до „нај фи ни јег па пи ра“, Сек сто но ва ће ипак 
упо тре би ти нај фи ни ји па пир, као да би том вар ком мо гла на ве сти дру ге да чу ју њен 
„глас“. У „Чи та њу“, на гла сак на дру штве ном, ака дем ском окру же њу ко је тре ба да про-
це ни вред ност ње них пе са ма на сли чан на чин су ге ри ше ну жну за ви сност умет нич ког 
де ла од по тро шач ке кул ту ре ње го вог окру же ња; за та да шње „вр хов не про фе со ре“ 
(као и за „пре да ва ча“ и сту ден те жељ не да им уго де), иде ја да сва ка пе сма има са мот-
ног го вор ни ка те да зах те ва чи та ње (ту ма че ње, то јест) ра ди ње го ве иден ти фи ка ци је 
би ла је ва же ћа нор ма за лир ско чи та ње – шта ви ше, „глав на лир ска ме та фо ра“, ка ко је 
на зи ва Вир џи ни ја Џек сон.28 И за и ста су „глас“ (као и го вор ник и тон) би ли ва жне ин-
тер пре та циј ске и кри тич ке од ред ни це то ком до брих два де сет го ди на ака дем ских 
по ет ских чи та ња, по др жа не пе да го шким тек сто ви ма Ру бе на Бра у е ра, Ре неа Ве ле ка и 
Во ре на Ости на и, у дру гој по ло ви ни 1950-их, Вим за та и Брук са и мно гих дру гих, а при-
ме њу ју се и да нас. Из ме ђу оста лог, „го вор ник“ и „си ту а ци ја“ су, ка ко то пре до ча ва 
Вер нон Ше тли, ме то ди чи та ња ко ји омо гу ћа ва ју под у ча ва ње те шких тек сто ва, бу ду ћи 
да се не до ре че но сти и ла ку не ап сор бу ју кроз пси хо ло ги ју го вор ни ка, што пак ука зу је 
на бит ну сла бост тог мо де ла: тен ден ци ју да при ви ле гу је по ет ске тех ни ке ко је је мо гу ће 
чи та ти као ин дек се гла са или лич но сти, а ума њу је зна чај оних за ко је то ни је мо гу ће.29 
Ва жно је, ме ђу тим, до да ти да је го вор нич ки мо дел про бле ма ти чан чак и за пе сме које, 
у пр ви мах, де лу ју као да су за ње га скро је не. Јер не ће се баш сва ка пе сма ко ја омо гу-
ћа ва иден ти фи ка ци ју по тен ци јал ног го вор ни ка и окру же ња, или чи ји је на ра тив до-
вољ но раз го ве тан да до зво ља ва (или чак под сти че) драм ско чи та ње, ну жно по ка за ти 

и ау тор) с но ви јим мо де лом по ет ског пер фор ман са као спек та кла ау тор ске лич но сти убр за но 
по ста ја ла нор ма по сле Дру гог свет ског ра та и то под спе ци фич но ин сти ту ци о нал ним ака дем ским 
при ти ском. Whe e ler, Vo i cing Ame ri can Po e try: So und and Per for man ce from the 1920s to the Pre sent (It-
ha ca, NY: Cor nell Uni ver sity Press, 2008), 130–146. Ви де ти та ко ђе: Pe ter Mid dle ton, Dis tant Re a ding: 
Per for man ce, Re a der ship, and Con sump tion in Con tem po rary Po e try (Tu sca lo o sa: Uni ver sity of Ala ba ma 
Press, 2008), 3. по гла вље. 
27 Ви де ти: Whe e ler, пред го вор за Vo i cing Ame ri can Po e try.
28 Vir gi nia Jac kson, Dic kin son’s Mysery: A The ory of Lyric Re a ding (Prin ce ton, Nj: Prin ce ton Uni ver sity Press, 
2005, 132. 
29 Ver non She tley, Af ter the De ath of Po e try: Po et and Au di en ce in Con tem po rary Ame ri ca (Dur ham, NC: 
Du ke Uni ver sity Press, 1993), 111. 
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у нај бо љем, или нај ком плет ни јем све тлу ка да је чи та мо са ак цен том на гла су, ка рак-
те ру, си ту а ци ји и об је ди ње ној пси хо ло ги ји.

Шта ви ше, ка ко нас Ен Сек стон, све сна „гла са“ као тро па ау тен тич но сти, при пре ма 
да уо чи мо, ње не пе сме че сто ис ти чу при су ство го вор ни ка и ти ме као да пре у ве ли ча-
ва ју, ис тра жу ју, а по не кад и ру ше пре ћут не пре ми се мо делâ лир ског чи та ња ко је су 
се упра во та да ус по ста вља ле, а моћ не су и да нас: пре све га, да пе сме на ста ју са мо да 
би ака дем ски кри ти ча ри сво јим ана ли за ма из њих ис це ди ли не ку чи тљи ву, го во ру 
по доб ну, мо рал ну са др жи ну.30 Ова тврд ња мо је ар гу мен те свр ста ва у ма ли али рас-
ту ћи кор пус кри тич ких ра до ва о Сек сто но вој ко ји има ју за циљ да ње но де ло спа су 
од уско би о граф ских и екс пре си ви стич ких чи та ња.31 Ме ђу тим ра до ви ма, нај зна чај-
ни ји је текст Џо Гил, ко ји нас по зи ва да Ен Сек стон ви ди мо као ис тра жи ва ча „ли ми нал-
ног про сто ра из ме ђу ја и ти, го вор ни ка и чи та о ца,... соп ства и све та објек та“, ка ко 
би смо схва ти ли да она „пред ска зу је... из ра зи то са мо ре флек сив не тен ден ци је у но ви-
јој аме рич кој по е зи ји“.32 Ко ли ко год да су ра до ви Џо Гил до бро до шли, ипак се у њи ма 
по ду хват ре а фир ма ци је – про је кат, као и мој, спа са ва ња Ен Сек стон од нај го рег по-
сра мљи ва ња „лир ског“ (схва ће ног као „нар ци со ид ност“ и „на ив на са мо ек спре си ја“) 
– осла ња упра во на нор ме лир ског чи та ња ко је том по сра мљи ва њу до при но се. Џо 
Гил ово ква ли фи ку је на по ме ном да из не ти ар гу мен те у ко рист са мо ре флек сив но сти 
код Ен Сек стон не зна чи и „твр ди ти да [њено дело] пред ста вља про то пост мо дер ни-
стич ко од ба ци ва ње ау тен тич но сти, ре фе рен ци јал но сти или екс пре си је, већ на про тив, 
су ге ри са ти да је то де ло скеп тич но, упу ће но и скло но пре и спи ти ва њу ста ту са ових 
прин ци па као и про це са ко ји ма се они ус по ста вља ју и ту ма че“.33 До пу ни ћу ову ко ри-
сну тврд њу спе ци фи ка ци јом да су про це си у ко је је Сек сто но ва, чи ни се, нај бо ље 
„упу ће на“ и пре ма ко ји ма је нај ви ше „скеп тич на“ упра во они про це си лир ског чи та ња 
на ко је се Џо Гил по зи ва ка ко би пот кре пи ла сво ју те зу. Ово је сит на али ва жна спе ци-
фи ка ци ја ар гу мен та Џо Гил ко ја нас под сти че да ис тра жи мо кључ ни улог у ње ној ди-
стинк ци ји из ме ђу „од ба ци ва ња“ екс пре си је, ау тен тич но сти и ре фе рен ци јал но сти, с 
јед не стра не, и „пре и спи ти ва ња“ ових прин ци па и „упу ће но сти“ у њих и њи хо во успо-
ста вља ње и ту ма че ње с дру ге.

Дру гим ре чи ма, кон вен ци је лир ског чи та ња и ин тер пре та ци је због ко јих је кри тича-
ри ма пре Џо Гил би ло те шко чак и да раз мо тре мо гућ ност да Сек сто но ва не опе ри ше 
у не са мо све сном из ра жај ном мо ду су та ко ђе су усло вља ва ле и пер ци пи ра ну по тре бу 
за пот пу ним од ба ци ва њем та квог мо ду са (као што је то био слу чај у са мо и ден ти фи-
ко ва ним ан ти лир ским по кре ти ма по пут је зич ког и оног њу јор шке шко ле). И Џо Гил и 
је зич ки ау то ри по гре шно ви де по ет ски мо дус пи са ња у не че му што је за пра во мо гло 

30 Ен Сек стон је, као Ло у е ло ва уче ни ца, сва ка ко би ла из ло же на мно штву но во кри тич ких ста во ва 
о то ну. 
31 Gill, “Tex tu al Con fes si ons“, 68, 62. Нај у бе дљи ви ја све жа чи та ња Ен Сек стон по ну ди ла је Џо Гил у 
не ко ли ко им пре сив них есе ја о њој, укљу чу ју ћи “Tex tu al Con fes si ons“ и “An ne Sex ton and Con fes si o nal 
Po e tics“, Re vi ew of En glish Stu di es 55, бр. 3 (2004): 425–445.
32 Gill, “Tex tu al Con fes si ons“, 62.
33 An ne Sex ton, “Said the Po et to the Analyst“, у: The Com ple te Po ems (Bo ston: Ho ug hton Mi flin, 1981), 
12–13. У да љем тек сту, ре фе рен це на ово из да ње озна че не су у за гра да ма као CP).
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би ти и на чин чи та ња. До ду ше, ве ћи ни нас до га ђа се да нео сет но скли зне мо у те кон вен-
ци је, по не кад у мо мен ти ма кон тра ин ту и ци је. Мо жда смо на њих то ли ко на ви кли да 
нам је те шко, на при мер, да за ми сли мо да се и Сек сто но ва су прот ста вља ла го вор нич ком 
мо де лу као при лич но би зар ном кри тич ком изу му и огра ни ча ва ју ћој фик ци ји за „по-
сао“ (ка ко то ка же у јед ној пе сми) пи са не ре чи. За мла ду Ен Сек стон, при влач ност та квог 
„по сла“ ле жа ла је у то ме што ре чи та ко бр зо мо гу да од лу та ју од ау то ро вог на ме ра-
ва ног зна че ња, па чак и да се осло бо де ре фе рен ци јал ног сми сла или да се чуд но ва то 
од мет ну од сво јих оче ки ва них упо тре ба у про це су пи са ња. Та ква скре та ња ло ше се 
укла па ју у ме та фо ру го во ра и слу ша ња ко ја под ра зу ме ва то нал ну не по сред ност. 

Шта ви ше, кад сам се ко нач но при хва ти ла по е зи је Ен Сек стон (осе тив ши оба ве зу 
да је раз мо трим у кон тек сту ис тра жи ва ња ши ре обла сти), из не на ди ло ме је ко ли ко се 
ње не пе сме на из глед ло ше укла па ју у срам но „лир ску“ уло гу ко ја им је до де ље на: 
уло гу, на и ме, са мо ре фе рен ци јал них, на ра тив них пе са ма чи ја се ко хе рен ци ја гра ди око 
фи гу ре го вор ни ка и кроз њу. Из не на ди ло ме је от кри ће да ње не пе сме че сто и не де лу ју 
екс пре сив но па чак ни дра ма тич но; на про тив, има ју тен ден ци ју да у пр ви план ста ве 
пи са ње и да де ста би ли зу ју соп стве ни ме та фо рич ки оквир до те ме ре да по ста је те шко 
чи та ти их као ко хе рент не. Оне су фа сци нант не не за то што нам драм ске стра те ги је 
до пу шта ју да ана ли зи ра мо ње не ре чи као да их из го ва ра „не ки лик“ (са да већ ослобо-
ђен, као код Ло у е ла, и соп стве ног и ње ног сти да) већ на про тив, за то што при зи ва ју, 
ис ти чу и ком пли ку ју упра во ону фик ци ју о „из го во ре ном“ и „ослу шну том“ ко ја је би ла 
та ко зна чај на за вла да ју ће кон вен ци о нал не кон струк ци је лир ског у вре ме ка да је Сек-
сто но ва по че ла да пи ше пе сме. Узми мо, у це ло сти, пе сму „Ре че пе сни ки ња ана ли ти ча ру“:

Мој по сао су ре чи. Ре чи као ети ке те, 
као нов чи ћи или, још бо ље, као рој пче ла. 
При зна јем да ме сла ма са мо по ре кло ства ри; 
као да се ре чи пре бро ја ва ју по пут мр твих пче ла на та ва ну, 
рас по ја са них из сво јих жу тих очи ју и са су ше них кри ла. 
Стал но се тру дим да за бо ра вим ка ко је јед на реч у ста њу да
ода бе ре дру гу, да је об ли ку је, све док не до сег нем
не што што сам мо гла ре ћи... 
али ни сам. 

Твој по сао је да по сма траш мо је ре чи. Али
ја ни шта не при зна јем. Нај бо ља сам ка да, ре ци мо,
успем да на пи шем по хва лу слот ма ши ни, 
оне но ћи у Не ва ди: ис при чам ка ко је ма гич ни џекпот
из ба цио три звон ца на срећ ном екра ну. 
Али ако би ти ре као да то ни је нај бо ље, 
он да бих за не мо ћа ла, при се ћа ју ћи се ка ко су ми ру ке
де ло ва ле чуд но и сме шно, пре тр па не 
свим тим по у зда ним нов цем.34

34 Пре вод Вла ди мир Стој нић: Ен Сек стон, Но вем бар те ла и ка лен да ра, Кон траст, Бе о град, 2018. 
(Прим. прев.)
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Ен Сек стон на сло вом им пли ци ра на вод ни ке ко је је тра жио Ло у ел. Пе сма, ме ђу тим, 
ре ме ти па ра диг му го вор ни ка-ли ка чи ју јед ност мо же мо „ослу шки ва ти“ као го вор. 
Лир ски по ду хват уо кви рен је као „по сао“ (CP, стих 1), да ле ко од спон та ног и осе ћај ног 
го во ра; ре чи ра чу на ју на про фит ко ли ко и на ефе кат. Исто та ко, ла нац по ре ђе ња од 
пр вог до тре ћег сти ха фи гу ри ше про гре сив но од сту па ње је зи ка од ре фе рен ци је: речи 
су нај пре као ети ке те, ми мет ски озна чи те љи, па као „нов чи ћи“ – сим бо ли ко ле бљи вих 
ап страк ци ја од ко јих за ви се вред но сни си сте ми по пут је зи ка и ка пи та ла – а по том су 
као „рој пче ла“, рас пу ште не и не у кро ти ве. На фор мал ном ни воу, звуч ни ефек ти ри ма 
у пе сми (с чуд ним за вр шним ри мо ва њем ре чи „чуд но“ и „но вац“35 по на вља ју иде ју да 
пе сме не што „го во ре“ на су бра ци о нал ним ни во и ма ко ји не ма ју ве зе са се ман ти ком 
или екс пре сив ном су бјек тив но шћу.

Осим то га, пе сма ука зу је на при су ство не ког ана ли зу ју ћег „ти“ и на про блем ко ји 
дру штве на ствар ност пред ста вља за мо дел лир ског обра ћа ња и екс пре си је: све „изре-
че но“ у пе сми је про ви зор но и до га ђа се у има ги нар ним обра ћа њи ма ко ја, ипак, ни су 
са свим при ват на. Шта ви ше, већ у дру гој стро фи ре ак ци ја има ги нар ног „ти“ (ко ју може-
мо чи та ти као да по ти че би ло од „ја“ или од „ти“) до би ја моћ да ре ка ли бри ше на ра тив 
о „ма гич ном џек-по ту“ и „срећ ном екра ну“: „Али ако би ти ре као да то ни је нај бо ље / 
он да бих [’ја’]“ (сти хо ви 15–16), у су шти ни, мо ра ла да ре ка ли бри шем иде а ци ју ко ја се 
упра во до го ди ла.

Као и у слу ча ју „вр хов ног про фе со ра“ ко ји су ди о чи та њу и пи са њу пе са ма, ова 
пе сма ука зу је на ин тер пре та тор ску пу бли ку од ко је за ви си и са ма иде ја о уну тра шњем, 
при ват ном лир ском мо мен ту; сва ка при ват на ми сао ко ја се ту по де ли већ је обо је на 
дру штве ном има ги на ци јом. Ово ни је са свим исто што и ре ћи да је Сек сто но ва за ин-
те ре со ва на за „хер ме не у ти ку“ про сто ра из ме ђу „ја“ и ти, ма да је вр ло бли зу то га. 
Пе сни ки ња, у су шти ни, ру ши фик ци ју о про дук тив ној изо ла ци ји ко ју су чи та о ци лири-
ке из 1950-их ба шти ни ли од Ми ла, на и ме да је ли ри ка „ла мент за тво ре ни ка у са ми ци, 
док ми слу ша мо, не ви дљи ви, из су сед не ће ли је“.36 Кад Ен Сек стон екс по ни ра пу бли ку, 
иза то га сто ји оно што се у ње ном де лу сма тра ло нај стид ни јим; ти ме што фи гу ри ше 
лир ску пу бли ку и у пр ви план ста вља лир ског адре са та, оно нас под се ћа да је ли ри ка 
раз ме на усло вље на од ре ђе ном по ет ском кул ту ром. Ово пред ста вља по ви ше ни ин тен-
зи тет ме та ди скур зив не игре ко јој је Ели за бет Би шоп те жи ла у свом де лу: за Ен Сек стон, 
лич на пе сма је увек све сна, и док окре ће ле ђа слу ша о цу, да је у пи та њу спек такл.

Ова свест не про из во ди ја сно ћу у пе сми; шта ви ше, то што пе сма „ис по ве да“ свом 
ана ли ти ча ру из ра зи то је не ја сно. Уме сто да по зи ва на иден ти фи ка ци ју с го вор ни ком, 
текст кру жи око та квог оче ки ва ња, пот пу но од би ја ју ћи да бу де ко ри стан и чи тљив. 
Ве о ма је дво сми слен у по гле ду на чи на на ко ји га тре ба из го во ри ти; пи та ње је и да ли 
га уоп ште тре ба из го во ри ти. При ме ра ра ди, дво сми сле ност сти ха: „При зна јем да ме 
сла ма са мо по ре кло ства ри“ (стих 3) би ло би те шко об је ди ни ти ин тер пре та ци јом: 

35 У из вор ни ку: funny/mo ney. (Прим. прев.)
36 John Stu art Mill, “Tho ughts on Po e try and Its Va ri e ti es“ (1833), у: The Col lec ted Works of John Stu art 
Mill, том I, Au to bi o graphy and Li te rary Es says, ур. John M. Rob son; Jack Stil lin ger (To ron to: Uni ver sity of 
To ron to Press, 1981), 350.



57

зна чи ли то да ни шта дру го не сла ма „ја“? Или са мо то „ја“ осе ћа да га сла ма по ре кло 
ства ри? Или је је ди на свр ха по ре кла ства ри, упр кос оно ме што прет по ста вља мо, да 
„сла ма“ то „ја“ (уме сто да га, ре ци мо, „по др жа ва“)? Слич но то ме, гра ма ти ка 6. сти ха је 
та ква да га је те шко из го во ри ти с ио ле са мо по у зда ња: „Стал но се тру дим да за бо ра вим“37 
мо гло би зна чи ти „ина че стал но за бо ра вљам“, или би мо гло функ ци о ни са ти као опо-
ме на се би: „мо ра ћу, за и ста, стал но да за бо ра вљам“. Оно што се мо ра за бо ра ви ти (или 
што се ина че за бо ра вља) на из глед је те сно по ве за но с на чи ни ма на ко је је зик мо же 
има ти соп стве ну во љу – с ти ме ка ко, про тив но ло ги ци са мо ек спре си је и хер ме не у-
тич ке ана ли зе, озна чи тељ ски си сте ми мо гу про из ве сти на су мич ност: „ка ко је јед на 
реч у ста њу да / ода бе ре дру гу, да је об ли ку је, све док не до сег нем / не што што сам 
мо гла ре ћи... / али ни сам“ (сти хо ви 6–9).

Та ко ђе у тен зи ји с фи гу ром „гла са“ сто ји и фи гу ра елип се, че ста код Ен Сек стон (као, 
уо ста лом, и код Ло у е ла). Иа ко на из глед за не мар љи ве, елип се ком пли ку ју ис по вед но, 
лир ско чи та ње пе сме „Ре че пе сни ки ња“, као и дру гих у ње ном ка но ну.38 Елип се мо гу 
су ге ри са ти мно го раз ли чи тих ства ри – про ток вре ме на из ме ђу два ис ка за, лу та ње 
уну тра шњих ми сли не ког ли ка, не ку по је ди ност ко ју је лик или пи сац пре ћу тао. Уо би-
ча је но лир ско чи та ње на ла га ло би нам да елип су пре ско чи мо, по што је реч о зна ку 
ко ји тек сти дљи во тра жи да бу де из го во рен. Сво јим ма те ри јал ним при су ством и са мом 
сво јом дво сми сле но шћу као ре фе рен та – са мом чи ње ни цом да мо ра мо од лу чи ти 
ко ју би уло гу елип са тре ба ло да игра (ка ко да је чи та мо) – елип са уво ди си ту а ци ју ко-
ја мо гућ но на ди ла зи стра те ги је лир ског па чак и дра ма тич но лир ског чи та ња. Ка ко 
на во ди Џе ни Ча ма рет, елип се на ја вљу ју „руп ту ру“... Свр ха „пре ки да“ је да код чи та о ца 
по ви си пер цеп тив ну свест о са мом зна ку као ма те ри јал ном оти ску [...] јед на ко фор-
ма тив ном за при бли жа ва ње зна че њу као и за од сту па ње од ње га“.39 Дру гим ре чи ма, 
елип се не по ти ску ју већ на про тив ис ти чу чи ње ни цу ма те ри јал не усло вље но сти тек ста.

У пе сми Ен Сек стон, па ра диг ма лир ског чи та ња на ла га ла би да елип су чи та мо као 
ин ди ка ци ју да је го вор ни ца (или пе сни ки ња као го вор ни ца) пре ћу та ла не што што је 
из ре че но или је мо гло би ти из ре че но. Ово би мо гло зна чи ти да је из гу би ла нит јер је 
на час по ми сли ла на „не што што [је] мо гла ре ћи... / али ни[је]“. Али имај мо у ви ду да 
пе сма Сек сто но ве у пр ви план ста вља чуд ност чи та о че вог оче ки ва ња да пе сме „го-
во ре“, та ко што, прак тич но, ри му је ма ло ве ро ват ну во кал ну пер фор ман су гра фич ког 
сим бо ла „...“ – сим бо ла не че га што не ће би ти из ре че но – са за вр шним фра за ма „све док 
не до сег нем“ и „али ни сам“.40 Да кле, уко ли ко при чи та њу пе сме до слов но из го во ри мо 
гра фич ки знак („тач ка, тач ка, тач ка“),41 ње го ва ри ма по ста је гру ба ли те ра ли за ци ја не-
че га што је „ја“ или го вор ни ца пе сме „мо гла ре ћи“ али (у кон вен ци о нал ном јав ном 
из во ђе њу пе сме) ве ро ват но не ће „из ре ћи“. Та квим ис ти ца њем про бле ма „из ре че ног“ 

37 У из вор ни ку: I must al ways for get. (Прим. прев.)
38 У ово ме се Сек сто но ва мо жда угле да ла на Ло у е ла; у Ски ца ма жи во та, пет на ест од де вет на ест 
пе са ма (по не ки драм ски мо но лог, али мно го ли ри ке у пр вом ли цу) ко ри сти елип се. 
39 Jenny Cha ma ret te, “Flesh, Folds and Tex tu a lity: Thin king Vi sual El lip sis via Mer le au-Ponty, Hélène 
Ci xo us and Ro bert Frank“, па сус 30, бр. 2 (јул 2007): 36.
40 У из вор ни ку: un til I ha ve got; but did not. (Прим. прев.)
41 У из вор ни ку: „dot, dot, dot“. (Прим. прев.)
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и „не из ре че ног“ у пе сми, Сек сто но ва ре љеф но ја сно при ка зу је ко ми ку чи ње ни це да 
је па ра диг ма „го вор ни ка“ у су ко бу с ма те ри јал ним по сто ја њем пе сме.42 

Бу ду ћи да слу жи као руп ту ра ко ја ис ти че ма те ри јал ност зна ка (оно га што „го вор-
ник“ ти пич но не ће „из ре ћи“), елип са скре ће па жњу на па ра диг му лир ског чи та ња 
ко ја је ина че пре ћут на, и та ко нам до пу шта да осе ти мо, као осве жа ва ју ћу нео бич ност, 
иде ју да те ре чи уоп ште не при па да ју са мо го вор ни ку (ако и ње му) већ уи сти ну јед ном 
си сте му зна ко ва. Сход но то ме, „ја“ у на ред ној стро фи „ни шта не при зна је“; от кри ва мо 
да све што се у овој пе сми при зна је или не при зна је за ви си од ана ли зе при ме ње не на 
пу ке ре чи, из ве сног „ја“ ко је је про из вод „три ка са ре чи ма ко је са ме се бе ис пи су ју“ и 
из ве сног „ти“ ко је пе сму та ко ђе ис пи су је. Чи ње ни ца да се у струк ту ри стро фа огле да 
при су ство и „ти“ и „ја“, и пе сни ки ње и ана ли ти ча ра, уво ди на чел но скри ве ног слу ша-
о ца/ана ли ти ча ра у тки во пе сме, под се ћа ју ћи нас да кон вен ци је штам па не ре чи и 
лир ског чи та ња усло вља ва ју наш до жи вљај пе сни ко вог гла са, или пак не.

Два де сет го ди на ка сни је, Ен Сек стон, са да већ и са ма „слав но име“, пи ше бај ку под 
на сло вом „Рас пу шта ње ко се“, об ја вље ну 1972. у ча со пи су Атлан тик ман тли, ко ја с 
још ве ћом са мо све шћу пре и спи ту је оче ки ва ње да се ли ри ка по на ша као знак не са мо 
го вор ни ко вог већ и ау то ро вог „слав ног“ го во ра.43 Бај ка за ми шља же ну слав ну по пут 
Зла то ко се због сво је ду ге ко се, ко ју јед ном днев но мо ра да рас пу сти кроз про зор како 
би је осу ши ла. У бај ци је ко мич но ја сно да је тај сва ко днев ни до га ђај, ко ји при вла чи 
обо жа ва о це и по при ма од ли ке пер фор ман са, за пра во але го ри ја о „жи во ту пе сни ка“.44 
Ми мо сво је на ме ре, же на, ка ко са ма об ја шња ва, „по ста је ту ри стич ка атрак ци ја“: „Греј-
лај нов ау то бус сти же сва ког да на с по да ци ма сни мље ним на тра ци – обич но по гре шним 
– о то ме ко сам и шта ра дим.“45 Хо ли вуд ски спек такл рас пу шта ња ко се на во ди же ни-
не обо жа ва о це да је по гре шно иден ти фи ку ју с ње ном ко сом. Раз ви ја ју ћи ову по ен ту, 
бај ка Ен Сек стон уо кви ру је иде ју да пе сме го во ре у име сво јих ау то ра кроз по гре шну 
иден ти фи ка ци ју: „Љу ди по ста ју ве о ма ода ни или ве о ма згро же ни. Че сто ми пи шу. Ја им, 
на рав но, не од го ва рам јер мо ја ко са не уме да го во ри а они упра во тој ко си и пи шу.“46 

42 Шта ви ше, шест од де сет увод них пе са ма збир ке До луд ни це у пр ви план ста вља текст или пак 
пре и спи ту је или ума њу је зна чај гла са, го вор ни ка и драм ског окру же ња. Пе сма „Ти, док то ре Мар-
ти не“ има цен три ран текст с ра ди кал ним оп ко ра че њи ма. “Kind Sir: The se Wo ods“ је епи сто лар на 
пе сма. “Mu sic Swims Back to Me“ у пр ви план ста вља обра ћа ње и по сред нич ко при су ство се ћа ња, 
тек ста и ра ди ја у опи са ним „ис ку стви ма“; апо стро фи ра на, мр тва Ели за бет у пе сми “Eli za beth Go ne“ 
од го ва ра (ати пич но за ли ри ку тог вре ме на); “So me Fo re ign Let ters“ ин сце ни ра ди ја лог с не ким „ти“ 
(по кој ном ста ри јом тет ком) кроз тет ки на пи сма дру ги ма, ко ја „ја“ ипак чи та „као да су ти ино стра-
ни по штан ски жи го ви ме ни на ме ње ни“. Пе сма у пр ви план ста вља си ту а ци ју где се пи са њу при-
ла зи као про сто ру у ком се по на ша мо „као да“ је пе сма/пи смо/исто ри ја/при ча „ме ни на ме ње на“; 
ра ни је раз ма тра на пе сма „Ре че пе сни ки ња ана ли ти ча ру“ у пр ви план ста вља тек сту ал ност и на-
гла ша ва го вор уну тар пе сме као ин тер су бјек тив но де тер ми ни сан. An ne Sex ton, To Be dlam and Part 
Way Back (Bo ston: Ho ug hton Mi flin, 1960), ре принт у CP, 1–42. Ако ни је дру га чи је на зна че но, ци ти-
ра не стра ни це на да ље се од но се на CP.
43 An ne Sex ton, “The Let ting Down of the Ha ir“, Atlan tic Monthly, март 1972, 40–43.
44 Ibid., 41.
45 Ibid., 42.
46 Ibid., кур зив мој. 
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Пра ве ћи ана ло ги ју из ме ђу ства ра ња пе са ма и „рас пу шта ња ко се“, бај ка ука зу је да би 
обо жа ва о ци ма бо ље би ло да не пи шу пи сма пе сни ци ма не го њи хо вим пе сма ма. Ја сно 
је, на рав но, да је на вод на „от ка че ност“ у ра до ви ма Сек сто но ве (као да је она „рас пу-
шта ла [сопствену] ко су“) умно го ме би ла по ве за на с њи хо вим раз от кри ва њем јед не 
по ти сну те ка те го ри је зна ња; пи шу ћи о спе ци фич но жен ским ис ку стви ма и кон крет но 
о жен ском те лу, Ен Сек стон је сво јим ис по вед ним ста вом им пли ци ра ла бу ђе ње јед ног 
по ли тич ког „гла са“ ко ји је де ло вао но во и не ин хи би ра но. 

Бај ка, ме ђу тим, ла мен ти ра над ти ме ка ко се све што Ен Сек стон на пи ше че сто иден-
ти фи ку је с њом са мом и као њен лич ни „глас“. Ов де би смо мо гли да под се ти мо на 
па ра текст ко ји је пр ви по др жао Сек сто но ву на јав ној сце ни. У бе ле шци за на слов ну 
ко ри цу пр ве књи ге Ен Сек стон, Ро берт Ло у ел ње не пе сме де фи ни ше као пи са не са „за 
да на шње вре ме, за вид но жи вах ном лир ском отво ре но шћу ро ман ти чар ског пе сни ка. 
По са др жи ни, ме ђу тим, она је ре а ли ста и сво је ве о ма лич но ис ку ство опи су је с го то во 
ру ском пре ци зно шћу и из да шно шћу.“47 Ова про це на до бро би по слу жи ла као ре зи ме 
Ло у е ло вих соп стве них Ски ца жи во та, об ја вље них го ди ну да на пре збир ке Ен Сек стон 
До луд ни це и де ли мич но на зад, с об зи ром на ро ман си јер ски по дроб ну об ра ду де та ља 
и по зив, по не где чак и ин си сти ра ње, да тај ски ци ра ни жи вот чи та мо као да је у до број 
ме ри упра во Ло у е лов. Кроз ау то би о граф ске про зне ме мо а ре у Ски ца ма жи во та, Ло у ел 
све вре ме про вла чи пу на име на чла но ва сво је до бро по зна те по ро ди це (по зна те, то 
јест, у исто риј ском сми слу) и укљу чу је исто риј ски про вер љи ве де та ље о соп стве ном 
жи во ту, па чак, у јед ној пе сми о про па лом бра ку, и „слав но“ име свог са вре ме ни ка и 
при ја те ља Фи ли па Ра ва, по зна тог уред ни ка ча со пи са Пар ти зан ри вју, у ком су об ја вље-
не мно ге Ло у е ло ве пе сме. Ра до ви Сек сто но ве у Луд ни ци, на су прот то ме, вр ло че сто 
ге не ра ли зу ју аспек те ње ног жи во та и по ка зу ју тен ден ци ју да се слу же пер со ном. Прем-
да у ви ше пе са ма ко ри сти вла сти то име сво је ћер ке и вла сти та име на сво јих при ја те ља, 
ни ко од њих ни је био јав но сти „по зна та“ лич ност. Да кле, нај гла сни ји по зив да Сек сто-
но ву иден ти фи ку је мо с ње ним пе сма ма до ла зи нам из Ло у е ло ве бе ле шке за ко ри цу 
и из да ва че вог тек ста на по ле ђи ни, ко ји нам про да је пе сни ки њи ну спо соб ност да се 
„та ко отво ре но су о чи [...] са кри ви цом, гу бит ком и не сво ди во шћу до га ђајâ“, чи ме нас 
при пре ма да ове пе сме схва ти мо као ау то би о граф ске и ис по вед не, као „рас пу шта ње 
ко се“ са ме Ен Сек стон.48

У бај ци из по зни је ка ри је ре, да кле, упра во ви со ко по сре до ва ни спек такл слав не 
лич но сти про из во ди ла жан ути сак не по сред но сти – и илу зи ју ин тим но сти – код обо-
жа ва ла ца Ен Сек стон: „Са мо про шле не де ље сти гло је пе де сет пи са ма као ре ак ци ја на 
ТВ еки пу ко ја је у по не де љак до шла да сни ми рас пу шта ње ко се.“49 Пи сма сти жу „као 

47 Sex ton, To Be dlam (1960), ко ри ца. Ви де ти та ко ђе: Ели за бет Би шоп Ро бер ту Ло у е лу, 19. мај 1960, у: 
The Com ple te Cor re spon den ce of Ro bert Lo well and Eli za bet Bis hop, ур. Tho mas Tra vi sa no; Sa skia Ha mil ton 
(New York: Far rar, Stra uss and Gi ro ux, 2008), 327. 
48 Sex ton, To Be dlam (1960), ко ри ца. Ен Сек стон је мо жда, по пут Ло у е ла, хте ла да се дис тан ци ра од 
соп стве них пе са ма, с об зи ром на не га тив не ре ак ци је ко је су је у то вре ме пра ти ле, ка ко би де ло-
ва ла ма ње „лич но“ па сто га и озбиљ ни је. 
49 Sex ton, “Let ting Down“, 42. Су зан Б. Ро зен ба ум ис тра жу је „анк си о зно сти због ко мер ци јал не при-
ро де искре но сти“ у бри тан ској ро ман ти чар ској по е зи ји и аме рич кој на кон 1945. на на чи не ко ји 
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ре ак ци ја на ТВ еки пу“; Сек сто но ва им пли ци ра да би обо жа ва о ци тре ба ло да пи шу тој 
еки пи, ука зу ју ћи из но ва на по гре шну иден ти фи ка ци ју ње не ко се (или пе са ма) с на ме-
ра ва ним су бјек ти ма.50 Ов де, као и дру где, де ло Ен Сек стон ма ше обе ћа њем да ће текст 
би ти из ра жај на екс тро вер зи ја соп ства, док исто вре ме но им пли ци ра да је реч о не кој 
вр сти по гре шне иден ти фи ка ци је. Ти ме спи са те љи ца ста вља у пр ви план, па чак и 
пре у ве ли ча ва, те за пра во екс по ни ра пре ћут не нор ме лир ског чи та ња. Мо жда кри-
тич ка и по ет ска не ла го да (па чак и срам) вла да ју ће кул ту ре пред ра до ви ма Ен Сек стон 
не по ти че са мо из чи ње ни це да они раз от кри ва ју ин тим не де та ље и та бу те ме (што је 
цен трал но за ис по вед не на ра ти ве а ујед но и из вор њи хо вих фе ми ни стич ких по тен-
ци ја ла), већ и из чи ње ни це да су та ко отво ре но и са мо све сно ин сце ни ра ни. Ен Сек стон 
лир ску сце ну ослу шки ва ног го во ра из во ди с ко мич ним пре те ри ва њем, раз от кри ва-
ју ћи ње не ме ха ни зме. Џејмс Ди ки, на при мер, фи гу ри ше пр ву књи гу Сек сто но ве као 
увла че ње чи та о ца у не при ја тан во а је ри зам, раз ви ја ју ћи те зу да, по што пе сме „та ко 
очи глед но по ти чу из ду бо ких, бол них обла сти ау тор ки ног жи во та... на ши ли те рар ни 
су до ви је два да има ју би ло ка квог зна ча ја; па да мо у ис ку ше ње да их кри шом ба ци мо 
у нај бли жу кан ту за от пат ке, ра ди је не го да се с њи ма за тек не мо у при су ству то ли ке 
ого ље не пат ње“.51 Ди ки је ва прет по став ка да пе сме Ен Сек стон од ра жа ва ју њен ствар ни 
жи вот (та ко че сто не тач на) ни је и је ди ни раз лог ње го вог ути ска да га те пе сме из не ве-
ра ва ју и по сра мљу ју; док их чи та, он има осе ћај да му се из не на да обра ћа не ка исто риј-
ски ве ро до стој на осо ба, или бар да је у ње ном при су ству, осе ћај ко ји ре ме ти ње го ву 
кон вен ци ја ма за да ту уло гу у од но су на де ло, на и ме, да бу де не при ме тан ослу шки вач 
(„не ви дљи ви слу ша лац“, ка ко би ре кла Хе лен Вен длер).52 Ди ки ни је био је ди ни ко ји се 
за те као у тој чуд но ва то па ра док сал ној си ту а ци ји што иза зи ва не ла го ду, па чак и по сти-
ђе ност: из ме ђу оста лих, Пе ги Ри за (ау тор ка још јед ног при ка за) жа ли се да је Ен Сек стон 
„пре те ра но лич на“ те да се чи та ју ћи ње не ра до ве „осе ћа мо во а јер ски, као да смо про
чи та ли не што што баш и ни смо на ме ра ва ли, не што што нам се раз от кри ва или нас 
по сти ђу је, али не ма че му да нас по у чи“.53 Ма да се у свим овим слу ча је ви ма твр ди да 

су ре ле вант ни за мо ју ди ску си ју, по себ но кад је реч о тврд њи, за сно ва ној на тврд ња ма из књи ге 
То ма са Тра ви за на Квар тет из пе де се тих, да је „’ис по вед на кул ту ра’ пре те ра но де тер ми ни са ла 
чи та ње лир ске по е зи је“. Ро сен ба ум, Pro fes sing Sin ce rity: Mo dern Lyric Po e try, Com mer cial Cul tu re, and 
the Cri sis in Re a ding (Char lot te svil le: Uni ver sity of Vir gi nia Press, 2007), 7, 237; Tra vi sa no, Mid cen tury Qu ar tet: 
Bis hop, Lo well, Jar rell, Be rryma n, and the Ma king of a Post mo dern Aest he tic (Char lot te svil le: Uni ver sity of 
Vir gi nia Press, 1999). 
50 У нео бич ном дво стру ком бле фу, су бјект из „Рас пу шта ња ко се“ при ма пи смо од при ја те љи це 
ко ја от кри ва Хри ста и пи ше: „П. С.... От кри ла сам шта зна чи тво ја ко са. То је па ра бо ла о жи во ту 
пе сни ка.“ Фи гу ра Зла то ко се пи та: „Ли чим ли ја на пе сни ки њу? Мо ра ћу да је пи там.“ (42) Овај моме-
нат као да ан ти ци пи ра на шу соп стве ну же љу да текст про ту ма чи мо као па ра бо лу о би о гра фи ји 
Ен Сек стон.
51 Ja mes Dic key, “Re vi ew of To Be dlam and Part Way Back“ (1961), ре принт у: An ne Sex ton: Tel ling the 
Ta le, ур. Ste ven E. Col burn (Ann Ar bor: Uni ver sity of Mic hi gan Press, 1988), 63–64.
52 He len Ven dler, In vi si ble Li ste ners: Lyric In ti macy in Her bert, Whit man, and As hbery (Prin ce ton, Nj: Prin-
ce ton Uni ver sity Press, 2005).
53 Peggy Riz za, “Anot her Si de of this Li fe: Wo men as Po ets“ у: Ame ri can Po e try Sin ce 1960: So me Cri ti cal 
Per spec ti ves, ур. Ro bert B. Shaw (Che a dle, UK: Car ca net Press,1973), 174 (кур зив мој). Ви де ти та ко ђе: 
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се де ло од ли ку је не при јат ном не по сред но шћу и при су ством („ого ље на пат ња“, на ме-
та ње „лич ног“ ис ку ства), па да у очи, па ра док сал но, из не над на, про бле ма тич на свест 
ових чи та ла ца о њи хо вом соп стве ном по сред нич ком при су ству као чи та ла ца. Они 
ви ше ни су „не ви дљи ви слу ша о ци“ већ за пла ше ни чи та о ци „за те че ни“ у не до лич ном 
чи ну во а јер ства. Фи гу ра во а је ра до слов но и гро теск но пре тва ра ми лов ску сце ну 
„ослу шки ва ња“ у сце ну „над зи ра ња“, или за ви ри ва ња, уз ри зик од ка зне.

Ов де би смо мо гли за ста ти и ука за ти (по но во) на Ми ло ву те а тар ску фи гу ру за ква зи-
не ви дљи вог слу ша о ца, где је по е зи ја „мо но лог“ у „пу ном ко сти му и на сце ни“, ко ји се 
из во ди као да не по сто ји свест о пу бли ци: ова фи гу ра об ли ку је на ве де на чи та ња Ен 
Сек стон, где кри ти ча ри за па жа ју, ако не баш при зна ње да је пу бли ка при сут на (што 
би по Ми лу би ла „ело квен ци ја“ ни жег ре да), он да сва ка ко про би ја ње те а тар ског „че твр-
тог зи да“, што зна чи да се ре флек тор, уме сто да осве тља ва го вор ни ка, пре у сме ра ва 
на не ко га из пу бли ке: „Сва је по е зи ја по сво јој при ро ди мо но ло шка... Глу мац зна да је 
пу бли ка при сут на; но ако глу ми као да је то га све стан, рђа во ће глу ми ти... Али ка да се 
освр не и обра ти дру гој осо би; ка да тај го вор ни чин ни је свр сис хо дан... он да то пре ста-
је да бу де по е зи ја и пре тва ра се у ело квен ци ју“.54 Кон вен ци о нал на „лир ска“ по став ка 
пред ви ђа да се сви по на ша ју као да у пу бли ци не ма ни ко га. Ра до ви Сек сто но ве, им пли-
ци ра ју ови кри ти ча ри, из ло жи ли су тај ме ха ни зам по гле ди ма. 

Ма да је овај иде ал лир ског чи та ња ис та као Мил, ка сни је га је ко ди фи ко ва ла пе да-
го шка кул ту ра лир ског чи та ња ко ја је пре пла ви ла Сје ди ње не Др жа ве на кон 1930-их. 
Ру бен Бра у ер, ле ген дар ни про фе сор ду бин ског чи та ња (тер ми на ко ји је сам ско вао) 
на Хар вар ду и Амер сту то ком 1940-их и 1950-их, мо би ли сао је ми лов ску те а тар ску фи-
гу ру ка ко би су ге ри сао не ла го ду за те че но сти у чи ну по сма тра ња не ке ствар не осо бе, 
за раз ли ку од слу ша ња го во ра не ког „го вор ни ка“: „Глас ко ји чу је мо у ли ри ци, ко ли ко 
год он био убе дљи во ства ран, ни је ни Кит сов ни Шек спи ров; или, уко ли ко нам та ко 
за зву чи... то нас по сти ђу је и од би ја као кад би глу мац за стао и обра тио се пу бли ци 
соп стве ним ре чи ма“.55 Нор троп Фрај је у чу ве ном ис ка зу сле дио Ми ла ре кав ши да 
пе сник „окре ће ле ђа сво јим слу ша о ци ма“.56 Бра у ер и сам стре пи да не бу де за те чен у 
том чи ну, та ко да у сво јој фан та зи ји о сти ду због мо гућ но сти Кит со вог пре те ра но ди-
рект ног обра ћа ња из ла зи из Ми ло вих за да тих окви ра. За Ми ла, ело квен ци ја ни је по-
сти ђу ју ћа, она на про сто ни је по е зи ја, ко ја би, иде ал но, мо ра ла оста ти не так ну та тржи-
штем и ње го вим ци ље ви ма. За Бра у е ра, тр жи ште (им пли ци ра но те а тар ском фи гу ром) 
је сте из вор сти да, а стид нас (као и сра мо та) упо зо ра ва на на ше ме сто у дру штве ној 

Char les Gul lans, “Re vi ew of Li ve or Die“ (1970), где Гу ланс из но си не што вр ло слич но и за пе сме ка же 
да „уоп ште ни су пе сме“; ре принт у: Col burn, An ne Sex ton, 148–149.
54 Mill, “Tho ughts on Po e try“ (1859), 97.
55 Џе ралд Граф иден ти фи ку је књи гу Ру бе на Бра у е ра The Fi elds of Light: An Ex pe ri ment in Cri ti cal Re a
ding (New York: Ox ford Uni ver sity Press, 1951) као „ве ро ват но пр во зна чај но но во кри тич ко де ло 
ко је ту ма чи пе сме без пра те ће кул ту рал не те зе“. Graff, Pro fes sing Li te ra tu re: An In sti tu ti o nal Hi story, 
Twen ti eth An ni ver sary Edi tion (1978; ре принт, Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press, 2007), 150. Бра у ер 
је 1950-их са жи мао и про па ги рао ра до ве Џо на Кро уа Ран со ма, Вим за та и Брук са као скуп пе да го-
шких нор ми.
56 Nor throp Frye, The Ana tomy of Cri ti cism (Prin ce ton, Nj: Prin ce ton Uni ver sity Press, 1957), 250.
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кон фи гу ра ци ји; ка да осе ти стид, чи та лац по ста је све стан соп стве ног по ло жа ја у пу-
бли ци / на тр жи шту, док је пе сник не ка вр ста из во ђа ча.

Сход но то ме, Бра у е ро ва тврд ња ујед но је и ели о тов ска, усме ре на на мо ме нат ка да 
нам за нат ски еле мент до те ме ре по бег не из ви до кру га да ње го во при су ство до жи-
вља ва мо не га тив но – осе ћа мо ка ко под ба чај за на та екс по ни ра на шу свест о ње го вој 
мањ ка во сти. Ма кар и са мо не ек спли цит но, оно што се ту (на тег ну то) при зна је је сте 
да се текст отео кон тро ли. Не за ин те ре со ва ност за за нат ске нор ме би ва екс по ни ра на, 
слич но као што глу мац, ако се освр не и обра ти пу бли ци, про би ја „че твр ти зид“, екс по-
ни ра ју ћи су спен зи ју не ве ри це и оста ле по зо ри шне кон вен ци је, екс по ни ра ју ћи пу бли-
ку. Се ти мо се да Чарлс Берн стин (ре фе ри шу ћи на ре а ли зам Фор да Ме док са Фор да и, 
пре ћут но, Ми ла) упра во ту ме та фо ру ко ри сти ка ко би опи сао ап сорп ци о ни текст, 
су ге ри шу ћи: „Ни шта / у тек сту не сме иза зи ва ти са мо свест / о про це су чи та ња: он 
мо ра де ло ва ти као да / пи сац & чи та лац ни су при сут ни“.57

Ова пре по ру ка упра во је она ко ју Сек сто но ва у сво јим ра до ви ма не по шту је: уме-
сто па ра лел них при ват но сти (пре ма Ми ло вој фи гу ри, дво је љу ди у су сед ним за твор-
ским са ми ца ма), де ло Ен Сек стон ин си сти ра (пу тем не га тив ног де кре та) да чи та о ци и 
пи сци у не че му уче ству ју за јед но. Кри ти чар Деј вид Ор та кав по е тич ки стид пред ста вља 
као ула зак „дру гог при су ства“ у по ље стра ни це: „Те шко нам је да пе сни ка-ка о-ау то ра 
’одр жа ва мо у хар мо ни ји’ с тим но вим иден ти те том... де лом за то што и са мом пи сцу то 
на из глед при чи ња ва те шко ће“. Ова „фрик ци ја“ из ме ђу прет по ста вље них иден ти те та 
на стра ни ци „мо же би ти уз бу дљи ва“, су ге ри ше Ор. „Или, у кон крет ном слу ча ју, по сти-
ђу ју ћа.“58 У Оро вој по е ти ци, пе сма нас по сти ђу је ка да оче ки ва ни ни во тен зи је из ме ђу 
оно га што у пе сми де лу је „лич но“, па оту да бар у на че лу не па тво ре но, и оно га што 
де лу је „за нат ски ве што“, па оту да ар ти фи ци јел но, из не ког раз ло га из гу би рав но те жу: 
лич не пе сме „ди стинк ци ју из ме ђу ре чи по пут ’не па тво ре но’ и ’ар ти фи ци јел но’ чи не 
то ли ко ком пли ко ва ном да она по ста је го то во не до ку чи ва“.59 

Ор би, слич но кри ти ча ри ма Ен Сек стон, „то дру го при су ство“ чи тао као ау тор ски 
„иден ти тет“, али ми би смо га мо гли чи та ти као тех ни ку пи са ња ко ја оме та про цес лаке 
иден ти фи ка ци је по сту ли ран као нео п ход ност у лир ском иде а лу. Мо гли би смо, да кле, 
ту по сти ђе ност ко ју опи су ју Бра у ер и Ор чи та ти као по сле ди цу упа да тек ста као тек ста 
(а не као пи та ње уку са, ка ко то прет по ста вља Берн стин). Као да нам, баш у мо мен ту 
кад по ми сли мо да текст под ба цу је као при хва тљив по ет ски „го вор“, по ста је очи глед-
но да тај текст ни кад и ни је био „го вор“; а у том мо мен ту, текст пре ти да екс по ни ра 
или сру ши упра во ону фик ци ју ко ја одр жа ва по ду хват лир ске ин тер пре та ци је – ути сак 
да ослу шку је мо не што што ни ко ме ни је упу ће но, ни ти је усло вље но би ло ка квим спе-
ци фич ним ли те рар ним кон тек стом или си ту а ци јом обра ћа ња, а ипак је са вр ше но ја сно. 
Де ло Ен Сек стон че сто ис ти че овај по ти сну ти дру штве ни еле мент ли ри ке.60

57 Char les Bern stein, “Ar ti fi ce of Ab sorp tion“ (1987), ре принт у: A Po e tics (Cam brid ge, MA: Har vard Uni-
ver sity Press, 1992), 31.
58 Orr, Be a u ti ful and Po in tless, 19.
59 Ibid., 30.
60 Сва је при ли ка да су пер фор ман си Ен Сек стон на јав ним чи та њи ма де фи ни са ли ње но име и 
кри тич ку суд би ну ње ног пи са ног де ла. Или је, тач ни је, њен јав ни имиџ, под јед на ко бри жљи во 
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До зи ва те раз глас: раз от кри ве ни ана ли ти чар Ен Сек стон

Као и мно ги ра до ви Ен Сек стон у збир ци До луд ни це, пе сма „Ти, док то ре Мар ти не“ 
ис ти че пи са ну стра ни цу на на чин ко ји те сти ра на шу спо соб ност да је чи та мо као го-
вор. Али „Ти, док то ре Мар ти не“ по себ но је за ни мљи ва због раз от кри ва ња про цесâ 
иден ти фи ка ци је ко ји ула зе у лир ско чи та ње, као и тро па лир ске екс пре си је од ко јег 
та кви про це си за ви се. Њен мо дус обра ћа ња уоп ште ни је ти пи чан за ре пу та ци ју лири ке: 
ка ко то фор му ли ше Ви ли јам Во терс, „ли ри ка је чу ве на по то ме што се обра ћа ства ри-
ма ко је не чу ју“, и мно ги су кри ти ча ри на кон Ми ла за ми шља ли да је адре сат ве ћи не 
лир ских пе са ма тек се кун да ран. Во терс об ја шња ва тен ден ци ју да се ли ри ка схва та као 
мо но ло шки жа нр: „То ко ме се (или че му) де ло обра ћа, ка да и ка ко, ма ло ће нам ре ћи 
о ње го вим умет нич ким или људ ским по бу да ма уко ли ко су сви до зи ви у пе сми јед на-
ко ли ше ни ефек та па сто га у би ти ме ђу соб но за мен љи ви“.61 Спе ци фич на фор ма обра-
ћа ња ко ју Сек сто но ва ко ри сти у овој пе сми (као и, ка ко ће мо ви де ти, у по зним пе сма ма 
по пут „Злат ног кљу ча“) ис ти че и про бле ма ти зу је та кву ре пу та ци ју, од мах иден ти фи-
ку ју ћи адре са та као до те ме ре по себ ног и цен трал ног за пе сму да га је не мо гу ће схва-
ти ти као уни вер зал но ре ле вант ног. 

За пра во, тен зи ја из ме ђу обра ћа ња и ти по гра фи је по ка зу је да уло га док то ра Мар-
ти на у пе сми ни по што ни је за не мар љи ва. Ен Сек стон ис ти че Мар ти но ву моћ да анали-
зи ра оно што је из ри чи то на пи са но (и штам па но) као лу ди ло:

Ти, док то ре Мар ти не, ше таш
од до руч ка до лу ди ла. Ка сни је ав густ, 
бр зам кроз ан ти сеп тич ки ту нел 
где мр тви у по кре ту и да ље го во ре 
о ко сти ма ко је при ти ска ју под убод 
ле ка. А ја сам кра љи ца овог лет њег хо те ла 
или пче ла што се сме је на ста бљи ци62 

смр ти... (CP, 3)

гра ђен као и би ло ко ја ње на пе сма, на кра ју ис ти снуо ње но де ло као основ ни кључ за ин тер пре-
та ци ју. Па ипак, ка ко је у пи сму од 21. ју ла 1970. Ен Сек стон пи са ла Џо ну Му ду, про фе со ру/обо жа-
ва о цу ко ји ју је кра јем 1960-их по звао да чи та на ње го вом ко ле џу, та ње на чи та ња, укљу чу ју ћи и 
„крат ке увод не на по ме не, [нису била]... ни нај ма ње спон та на“; би ла су, у ства ри, ви со ко сти ли зо-
ва на. Сек сто но ва је про чи та ла на црт Му до вог члан ка за Чи ка го ри вју с ко мен та ри ма и опи си ма тог 
чи та ња и за мо ли ла га да из ба ци де ло ве о ње ним, ка ко их је он ви део, спон та ним „крат ким увод ним 
на по ме на ма“, јер је по гре шно раз у мео њи хов пот пу но ин сце ни ра ни ка рак тер. An ne Sex ton, “Let ter 
to John Mood, 21. jul 1970“, Ha rry Ran som Hu ma ni ti es Re se arch Cen ter. Cor re spon den ce 23:2. Ци ти ра-
но у: As hley Ray, “In Se arch of an Ac ci dent of Ho pe – The Li ve or Die Li fe of An ne Sex ton“, Uni ver sity of 
Te xas at Au stin Un der gra du a te Re se arch Jo ur nal 3 (про ле ће 2004): 43. У ка сни је об ја вље ном члан ку, 
Муд не са мо да ни је из ба цио де ло ве спор не за Ен Сек стон, не го је чак по хва лио на о ко ра њи ву 
спон та ност ње них увод них при чи ца као ау тен ти чан знак ње ног пра вог ја: „сти ша но ин тен зи ван 
увод у ње но нај скри ве ни је би ће“ (116). John J. Mood, “’A Bird Full of Bo nes’: An ne Sex ton: A Vi sit and 
a Re a ding“, Chi ca go Re vi ew 23–24 (1972): 107–123.
61 Wil li am Wa ters, Po e try’s To uch: On Lyric Ad dress (It ha ca, NY: Cor nell Uni ver sity Press, 2003), 3.
62 Пре вод Вла ди мир Стој нић, Ibid. (Прим. прев.)
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Број на оп ко ра че ња у сти хо ви ма од по чет ка про из во де пре ба че не фра зе (оно што 
М. Кин зи на зи ва „по лу зна че њи ма“) и пре ки да ју флу ид ност „гла са“ као екс пре сив ног 
го во ра, на ру ша ва ју ћи при род ну по ве за ност сти ха са да хом.63 Цен три ра ни фор мат 
пе сме је ана хрон, ати пи чан за збир ку и вре ме ка да је на ста ла. Ре кло би се чак да пе сма 
Ен Сек стон при зна је ефек те ра ди кал них оп ко ра че ња – „из ло мље них сти хо ва“ – што 
у исти мах раз би ја на ше оче ки ва ње је дин стве ног гла са и чи ни го вор ни су бјект пе сме 
вр то гла во мно го стру ким. 

Али ов де ви ди мо ка ко се сра мот но у лир ској ре пу та ци ји Ен Сек стон мо же ис та ћи 
или ума њи ти ко ри шће њем од го ва ра ју ћих ана ли тич ких ала та. Чи та о ци по пут М. Кин зи 
и Ло рен са Лер не ра та ра ди кал на оп ко ра че ња, „по лу зна че ња“ и при зо ре на си ља у испо-
вед ним пе сма ма ту ма че као ми ме тич ке за осе ћа ња или пси хо ло ги ју го вор ни ка, а то 
(по Лер не ру) оправ да ва ис по вед не ме то де „за ко је не мо же мо ре ћи да су увек под 
кон тро лом“.64 Ме ђу тим, чак и ка да је чи та мо кроз фил тер лир ског оче ки ва ња да је то 
што ослу шку је мо глас ко ји све до чи, или по ку ша ва да про го во ри, о лич ном ис ку ству 
из луд ни це (где, на и ме, спе ци фич но обра ћа ње не ма зна ча ја), пе сма „Ти, док то ре Мар-
ти не“ де лу је ди со нант но због на гла ска на дик ци ји и фи гу ра ма ве за ним за го вор. Па-
ци јен ти су сме ште ни у „бок со ве / у ко ји ма спа ва мо или пла че мо“ (CP, 4, сти хо ви 27–28).65 
Кре да шкри пи, „но же ви“ су ту да би се „пре се кло гр ло“ (3, сти хо ви 14, 16). У јед ној ка сни-
јој сли ци, па ци јен ти ни су су бјек ти ко ји го во ре већ „ма ги ја што са ма са со бом при ча“ 
(4, стих 37). Док тор „свраћ[а] у луд ни цу“ (4, стих 32) али он је са мо „про роч ко / око у 
на шем скро ви шту“ (4, сти хо ви 32–33). У јед ној сли ци, глас, текст и иден ти тет се ста па-
ју ка да „до зи ва те раз глас“ (4, стих 34, кур зив мој). Оп ко ра че ње на гла ша ва ове фра зе, 
док их исто вре ме но де на ту ра ли зу је као го вор:

спа ва ћи ца ма осме ха. Жва ће мо
у ре до ви ма, та њи ри нам шкри пе и цви ле

као кре да у шко ли. Не ма но же ва 
ко ји ма би се пре се кло гр ло. Ја пра вим 
мо ка си не це ло ју тро. Нај пре су ми ру ке 
пра зне, од ре ше не од оних 
за ко је су ра ди ле. Са да учим 
да их по вра тим, сва ки љу ти ти зах тев ни прст, 
кр пим оно што ће дру ги по ки да ти
су тра. На рав но да те во лим; (3, сти хо ви 15–22)

63 Mary Kin zie, A Po et’s Gu i de to Po e try (Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press, 1999), 57.
64 Law ren ce Ler ner, “What is Con fes si o nal Po e try“, Cri ti cal Qu ar terly 29, бр. 2 (1987): 54; Kin zie, Po et’s 
Gu i de to Po e try, 57. Ту ма че ње По ла Леј си ја по ко јем „Ти, док то ре Мар ти не“ „го во ри о мо ћи... ко ју 
ис тра жу је ин сце на ци јом на шег пра ва да вла да мо со бом“ та ко ђе ви ди из ло мље ну фор му пе сме 
(при лич но увер љи во) као ми ме зу лич ног ис ку ства. La cey, “The Sac ra ment of Con fes sion“, у: Col burn, 
An ne Sex ton, 224.
65 Ово јед на ко ва жи и за дру гу пе сму у пр вој збир ци Ен Сек стон, “Kind Sir: The se Wo ods“ – епи сто-
лар но обра ћа ње, ва ља на по ме ну ти (не ти пич но за то вре ме), где ни је дан глас у пе сми ни је људ ски.



65

Бу ду ћи да је ово пр ва пе сма у збир ци про да ва ној под ге слом пе сни ки њи не спо-
соб но сти да се „отво ре но су о чи [...] са кри ви цом, гу бит ком и не сво ди во шћу до га ђајâ“ 
као и на ра тив не чи тљи во сти („Ова збир ка пе са ма има ку му ла тив ни ефе кат до брог 
ро ма на“), из не на ђу је ко ли ко че сто та пе сма од би ја, уме сто да по др жи, на ше по ку ша је 
да ја сно иден ти фи ку је мо го во ре ћег су бјек та или на ра тив ну нит.66 По вр шин ске те шко ће 
– пре че сто сме њи ва ње за ме ни ца и оп ко ра че ња ко ја по го ду ју ри ми али ло ме син так-
су – екс по ни ра ју на шу же љу да иден ти фи ку је мо, лак ше не го што смо ис пр ва у ста њу, 
осо бу уну тар тих из ло мље них сти хо ва.67

Осим то га, пе сма ис тра жу је про цес лир ског чи та ња (кроз фи гу ру ана ли зе) ко јим 
се текст пре тва ра у љу де. Ана ли ти ча рев „по сао [су] љу ди“; као во а јер ски ослу шки вач 
по лу јав ног лу ди ла сво јих па ци је на та, Мар тин се до слов но на ги ње над сва ким су бјек-
том у пе сми-бок су Ен Сек стон – „осветљава[јући]“ сва ког од њих, пре о бра жа ва ју ћи 
жа мор не људ ске „магиј[е] што са ма са со бом при ча / буч на и уса мље на“ у „љу де“. Фи-
гу ра Мар ти на из ла же по гле ду и те а трал ност и „по сао“ ана ли ти ча ра, ко ји ми мо сво је 
ду жно сти да бу де све док, да ле чи и кон тро ли ше лу ди ло, већ и са мим сво јим при су ством 
од ре ђу је лу ди ло. Ов де се мо же на пра ви ти ана ло ги ја са лир ским чи та о цем чи је при-
су ство дик ти ра усло ве под ко ји ма ће пе сма би ти чи та на као из го во ре на екс пре си ја. 
„На рав но да те во лим; / на ги њеш се над пла стич ним не бом“ (CP, 3, сти хо ви 22–23) суге-
ри ше, на при мер, про бле ма тич но (ком пул зив но?) „во ље ње“ не ко га ко се про фе си о-
нал но по ста вља „из над“ су бјек та, као су бјек тов бо го ли ки су ди ја. По сто ји ли мо гућ ност 
да нас ова фи гу ра упу ћу је и на про цес по ет ског „ослу шки ва ња“ ко ји за ви си од ана ли-
тич ке иден ти фи ка ци је ра ци о нал ног го во ре ћег су бјек та у не кој вр сти бок са? 

По ен та је ов де да, иа ко је ја сно уо кви ре на као све до че ње (а та ко је и чи та мо) о 
фру стри ра ју ћем ис ку ству јед ног па ци јен та у пси хи ја триј ској уста но ви, пе сма, ин ди-
ка тив но, не „го во ри искре но и ело квент но о мен тал ној бо ле сти“, ка ко би то на ла га ла 
уо би ча је на ре цеп ци ја Ен Сек стон.68 Шта ви ше, кри ти ча ри ко ју пе сму сво де на ис кре ну 
екс пре си ју у ства ри по на вља ју уло гу др Мар ти на. У свом го то во оп се сив ном фо ку су 
на „ти“, пе сма сме ло укла ња за ве су пред ми лов ском сце ном лир ског ис ка за – оном 
при вид ном, по Ми ло вим ре чи ма, „ап со лут ном ли ше но шћу све сти о при су ству слу ша-
о ца“ – раз от кри ва ју ћи бит не кон тек сту ал но-спе ци фич не дру штве не те а тра ли је ко је 
(па ра док сал но) про из во де при ват ност ли ри ке: чак и та „ма ги ја што са ма са со бом 
при ча“ за ви си од ана ли тич не пу бли ке ко ја ће је уо кви ри ти као та кву, фи гу ру ко ја пове-
зу је лир ску ана ли зу с дру гим фор ма ма дис кур зив но сти.69 При том, и Ми ло ва фи гу ра 

66 Sex ton, To Be dlam (1960), ко ри ца.
67 Има и дру гих на чи на да Ен Сек стон иден ти фи ку је мо са ди со нант ном по вр ши ном ње не пе сме: 
ако иза бе ре мо да Сек сто но ву не иден ти фи ку је мо са лу ди лом или екс пре сив ним ефек ти ма оп ко-
ра че ња, већ са кон тро лом ко ју та кав ме ха ни зам зах те ва, и да ље ће мо пе сму иден ти фи ко ва ти са 
ње ним са мо све сним ру ко пи сом. Ова тен ден ци ја мо гла би да об ја сни због че га чи та о ци не скло ни 
Ен Сек стон и ис по вед ној по е зи ји пра ве из у зе так ка да је реч о не ким ње ним ра ним ра до ви ма, који 
пак те же да ко хе рен ци ју гра де око ни за ме ђу соб но по ве за них сли ка.
68 Di a ne Wo od Mid dle bro ok, “An ne Sex ton“, у: Dic ti o nary of Li te rary Bi o graphy, том 169, Ame ri can Po ets 
sin ce World War II: Fifth Se ri es, ур. Jo seph Con te (De tro it: Ga le Re se arch, 1996), 245.
69 Mill, “Tho ughts on Po e try“ (1859), 97. 
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за на чин функ ци о ни са ња та кве при ват но сти са мо по вр шно по ти ску је дру штве не 
фак то ре. Су зан Ро зен ба ум су ге ри ше да је „екс пан зи ја ко мер ци јал не кул ту ре у осам-
на е стом ве ку из ро ди ла ду бо ко уса ђе не мо рал не анк си о зно сти у по гле ду мар ке тин га, 
про да је и цир ку ла ци је ’при ват ног’ ис ка за“.70 Ка ко ука зу је Вир џи ни ја Џек сон, Ми ло ва 
„не раз ре ши ва ди ле ма“ ве за на за пред ста вља ње лир ског обра ћа ња као „кључ не од-
ли ке по ет ског“ по ста је нам очи глед на у ње го вом про ши ре њу ме та фо ре мо но ло га, 
чи ме се ре ме ти фи гу ра гла са с ко јом се, да нас, го то во у пот пу но сти иден ти фи ку је 
ли ри ка два де се тог ве ка: по е зи ја је, пи ше Мил, „на па пи ру“ и у „про дав ни ци“ али и „на 
сце ни“: „глу мац зна да је пу бли ка при сут на; но ако глу ми као да је то га све стан, рђа во 
ће глу ми ти“.71

Прем да је мо жда пре те ра но твр ди ти да се ова као и мно ге дру ге пе сме Ен Сек стон 
ба ви упо тре бом Ми ло ве фи гу ре за ли ри ку у два де се том ве ку, „Ти, док то ре Мар ти не“ 
не сум њи во илу стру је уоп ште ну тврд њу Џејн Хе дли, из сту ди је о ро ду и лир ском обра-
ћа њу у са вре ме ној аме рич кој по е зи ји, да је Сек сто но ва, као и оста ле пе сни ки ње ко је 
су пи са ле сре ди ном два де се тог ве ка, има ла по тре бу да се „ухва ти уко штац“ с про бле-
ми ма по зи ци је су бјек та и обра ћа ња, с про бле мом за ме ни це ’ја’ [и]... про бле мом за ме-
ни це ’ти’“. Али мо же мо ићи и да ље од то га; јер док је Џ. Хе дли не сум њи во де лом у 
пра ву ка да раз ре ша ва ње ових про бле ма по ве зу је са спе ци фич но екс пре сив ним лир-
ским ам би ци ја ма Ен Сек стон – с ти ме „ка ко пи са ти из пер спек ти ве жен ског ис ку ства 
а да те ипак узи ма ју озбиљ но као пе сни ка“ – де ло Сек сто но ве та ко ђе до во ди у пи та ње 
пре ми се на ко ји ма по чи ва оства ре ње та квог ци ља.72

„Злат ни кључ“: дис кур зив ни ре зо ви

Још је дан би тан на чин на ко ји Сек сто но ва до во ди у пи та ње пре ми се екс пре сив ног 
као по ет ског ци ља еви ден тан је у опи ра њу ње ног де ла хер ме не у ти ци у ко јој тон – кључ-
ни „еле мент“ ин тер пре та ци је у мо де лу лир ског го вор ни ка – за у зи ма вла да ју ћу по зи-
ци ју. Тон је био цен трал ни под ра зу ме ва ни тер мин за не ко ли ко ге не ра ци ја ака дем ских 
ту ма ча (укљу чу ју ћи и мо ју), а са да је већ то ли ко уко ре њен да би ва ља ло под се ти ти на 
не дав ни успон овог ин те р пре та тив ног ала та. У књи зи По ља све тло сти, Бра у ер ис ти че: 
„Наш циљ у ана ли зи то на сво ди се на то да ма пи ра мо го вор ни ков глас у сва кој пе сми 
ко ју чи та мо... та ко што ће мо обра ти ти па жњу на спе ци јал не, че сто си ћу шне је зич ке 
зна ке ко ји ма нам пе сник фик си ра тон.“73 Тон је, за Бра у е ра (као и за А. А. Ри чард са и 
дру ге) „под 1, им пли ци ра ни дру штве ни од нос из ме ђу го вор ни ка и ње го вог слу ша о ца 
и, под 2, на чин на ко ји се он обра ћа свом слу ша о цу“ (22). Бра у ер да ље ис ти че: „У сва ком 
сти ху и фра зи пе сник нам пре но си не ку пер цеп ци ју ис ку ства, а ми је ре ги стру је мо“ 
(31–32). Бра у е ро ва прет по став ка да нам тон „фик си ра“ пе сник и да је тај тон до сту пан 
ана ли зи про фе си о нал ног ту ма ча осла ња се на ве ру у ис прав на ту ма че ња пе са ма, у 

70 Ro sen ba um, Pro fes sing Sin ce rity, 6.
71 Jac kson, Dic kin son’s Mi sery, 3; Mill, “Tho ughts on Po e try“ (1859), 97.
72 Ja ne He dley, I Ma de You to Find Me: The Co ming of Age of the Wo man Po et and the Po li tics of Po e tic 
Ad dress (Co lum bus: Ohio Sta te Uni ver sity Press, 2009), 3–4.
73 Bro wer, Fi elds of Light, 29. У да љем тек сту, стра ни це из овог из во ра на ве де не су у за гра да ма. 
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екс пре сив ну есте ти ку и про фе си о нал ну екс пер ти зу ну жну да би се до сти гла вр хун ска 
ве шти на ин тер пре та ци је нео п ход на ка ко за чи та ње та ко и за пи са ње по е зи је. Бра у ер 
је сма трао да пе сме пре тва ра ју чи та о це у спе ци фич не вр сте слу ша ла ца; дра мат ска 
си ту а ци ја чи ни нас „бра том, љу бав ни ком“, при слу шки ва чем или при ја те љем, на при-
мер, док тон су ге ри ше на чин на ко ји нам се, као иде ал ном слу ша о цу, пе сма обра ћа 
(23). Ово би су ге ри са ло да по сти ђе ност на сту па ка да смо екс по ни ра ни као спе ци фи чан 
слу ша лац ко ји чи та де ло спе ци фич ног пе сни ка (Кит са или Ен Сек стон), а не ка да се бе 
за ми сли мо као иде ал ног слу ша о ца гла са од ре ђе ног го вор ни ка.

Већ сам ис та кла да нас из во ђач ко пре те ри ва ње Сек сто но ве у уло зи лир ског го-
вор ни ка екс по ни ра као ње не чи та о це; упра во пре кр шај то нал ног уго во ра до во ди у 
пи та ње на шу моћ као ин тер пре та то ра. Узми мо, на при мер, по зну пе сму „Злат ни кључ“, 
пр ву у збир ци Тран сфор ма ци је (1971), ко ја се опи ре тон ском чи та њу и па ра диг ми ин-
тер пре та бил но сти бу ду ћи да екс по ни ра тра ди ци о нал ног дра ма ти зо ва ног го вор ни ка, 
ина че цен трал ног за та да шњу пе да го ги ју лир ског чи та ња. Из не на ђу је чи ње ни ца да 
нај зна чај ни ји кри ти ча ри Ен Сек стон ову пе сму рет ко по ми њу, ако има мо у ви ду при мет-
не на по ре да се она по ста ви као оквир за ма тич ну збир ку (ко ја об ра ђу је бај ке бра ће 
Грим) уто ли ко што пре и спи ту је ин тер пре та бил ност бај ки, вред ност хер ме не у тич ког 
при сту па пе сма ма, па нај зад и умет нич ку вред ност соп стве не збир ке. Пе сма се за сни ва 
на бај ци бра ће Грим „Злат ни кључ“, ов де у пре во ду Д. Л. Ашли ма на:

Јед ном усред зи ме кад је на па дао ве ли ки снег, је дан си ро ма шан де чак мо рао је да иза ђе 
и на са о ни ца ма до ву че др ва. Ка да их је при ку пио и на то ва рио, ни је му се ишло пра во ку ћи, 
јер се већ био смр зао до ко сти ју, те је по же лео да пр во за па ли ва тру и ма ло се огре је. И 
док је та ко раз гр тао снег, на зе мљи је опа зио ма ју шан злат ни кључ. Па ло му је на па мет 
да та мо где је кључ ни бра ва не мо же би ти да ле ко, те је на ста вио да ко па и про на шао 
ма лу гво зде ну шкри њу. „Још са мо да кључ бу де по ме ри!“, по ми слио је. „За це ло се не ко 
бла го кри је у тој шкри њи.“ Осмо трио је шкри њу са свих стра на, али ниг де ни је би ло кљу
ча о ни це. На по слет ку је про на шао кљу ча о ни цу, али та ко ма лу да се је два и ви де ла. За ву
као је кључ, ко ји је, на сре ћу, био тач но по ме ри. Он да га је јед ном окре нуо, а на ма са да 
пре о ста је да че ка мо док де чак не от кљу ча бра ву и по диг не по кло пац. Та да ће мо ви де ти 
ка ква су се чу де са кри ла у тој шкри њи.74

Ка ко Ашли ман на по ми ње у фу сно ти, по чев од дру гог из да ња бај ки (1819), бра ћа 
Грим су „Злат ни кључ“ увек штам па ли као по след њи текст у збир ци. Као за вр шна реч, 
ова бај ка нас оста вља (до слов но) у на пе то сти, јер у исти мах под сти че и од би ја да за до-
во љи чи та лач ку глад за „од го во ром“ о са др жи ни шкри ње. Као але го ри ја о чи та њу бај ки, 
она под ра зу ме ва да се зна че ња и вред но сти бај ки не кри ју ну жно „у“ њи ма (она ко ка ко 
се бла го мо же кри ти у шкри њи); у јед ном ту ма че њу, та кав за вр ше так на гла ша ва за до-
вољ ство у чи та њу (про цес бли зак пу сто ло ви ни), а не ин тер пре та тив ну по у ку или са-
тис фак ци ју ко ју про из во ди (свој про из вод); у дру гом ту ма че њу пак, он нас упу ћу је на 
по тен ци јал не иден ти фи ка циј ске про јек ци је ко је би би ле про из вод чи та лач ких же ља.

74 Ja cob and Wil helm Grimm, “The Gol den Key“ (br. 200) у: The Grimm Brot hers’ Chil dren’s and Ho u se hold 
Ta les, ур. и прев. D. L. As hli man, http: //www.pitt.edu/~dash/grim mta les.html.
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Ен Сек стон сво ју об ра ду бај ке за по чи ње та ко што нам соп стве ну збир ку пред ста-
вља као оно што де чак про на ла зи на дну шкри ње. На кра ју свог „Злат ног кљу ча“, она 
бај ку „Злат ни кључ“75 пре при ча ва на сле де ћи на чин:

Он окре ће кључ.
Абра ка да бра!
Кључ отва ра ту збир ку чуд них бај ки
што тран сфор ми шу бра ћу Грим. (CP, 224, сти хо ви 43–46)

Чи ње ни ца да је ори ги нал на бај ка са да за ми шље на као да се из ње ра ђа ју но ве 
бај ке (или, по Сек сто но вој, „тран сфор ма ци је“ дру гих бај ки) са мо пот цр та ва иро нич ну 
сласт ус кли ка „Абра ка да бра“; ако уоп ште по сто ји чу де сна „ствар“ ко ју ће мо от кри ти 
на дну шкри ње, она је пот пу но ли ше на фак ти ци те та „ства ри“. У скла ду са уз др жа ва њем 
од от кри ва ња по ру ке или зна че ња на дну шкри ње у ори ги нал ној при чи (уме сто то га, 
у су шти ни, про на ла зи мо још јед ну шкри њу), пе сма Ен Сек стон до след но се опи ре чи-
та њу у по тра зи за „ста вом“ и „то ном“. Дис кур зив ни ре зо ви, ко ји чи не „тон“ по Бра у е-
ро вом мо де лу – фик си ра ње од но са из ме ђу го вор ни ка и пу бли ке – пот пу но не у хва-
тљи ви, под се ћа ју на ин си сти ра ње ори ги нал не бај ке да нам не ка же шта злат ни кључ 
отва ра (ме та фо ра, мо жда и ја сни ја код Сек сто но ве не го код бра ће Грим, за оно чи ме 
би ин тер пре та ци ја „тре ба ло“ да „уро ди“). Шта ви ше, не мо гућ ност утвр ђи ва ња фик сног 
то на у пе сми Ен Сек стон чи ње ни цу да је за по че ла де ма ски ра њем соп стве ног „го вор-
ни ка“ – хи пер-„лир ским“ ге стом – са мо чи ни још за ни мљи ви јом. Ути сак је да Ен Сек стон 
ин сце ни ра пре те ра ност фик ци је о пе сма ма као го во ру: 

Го вор ник је у овом слу ча ју
сре до веч на ве шти ца, ја – 
све за на у чвор на сво јим ру чер да ма,
с ли цем у књи зи
раз ву че них уста,
спрем на да вам ис при чам дветри при че. (223, сти хо ви 1–6)

Сек сто но ва зби ја ша лу са школ ским но во кри тич ким пи та њем ко је се че сто по ста-
вља ка да је реч о ли ри ци – „ко је го вор ник?“ – та ко што од мах иден ти фи ку је „го вор-
ни ка“, али са мо да би ин си сти ра ла на иден ти те ту из ме ђу „го вор ни ка“ и „ја“. Тај нас гест, 
ме ђу тим, не уве ра ва да је по сре ди „ис по вед ни“ го вор ник-ау тор у оче ки ва ном сми слу. 
На кон пре те ра но де тер ми ни са не иден ти фи ка ци је, опис „ја“-го вор ни ка ко ји за тим 
сле ди пре до ча ва нам из ра зи то не људ ску сли ку: ко ји је део тог „ја“ све зан у чвор „на 
[њеним] ру чер да ма“ (стих 3)? (Ово де лу је ана том ски не мо гу ће.) Гро теск на „раз ву че на 
уста“ и „ли це у књи зи“ (сти хо ви 4–5) за пра во су хи пер ли те ра ли за ци је го вор нич ке фи-
гу ре, што чи ни да сли ка, на из глед сми шље на да би се „го вор ник“ де ма ски рао као „ја“, 
пре ли чи на пре на гла ше ну, де пер со на ли зо ва ну ма ску.

75 За раз ли ку од Гри мо ве бај ке у ен гле ском пре во ду (“The Gol den Key“), текст Сек сто но ве на сло-
вљен је “The Gold Key“. (Прим. прев.)
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Пе сма по том име ну је ви ше мо гу ћих „ја“ ко ји ма се обра ћа, да ју ћи го то во ко мич ну 
спе ци фич ност си ту а ци ји апо стро фе, пре на гла ша ва ју ћи про блем обра ћа ња по ти снут 
ин тер пре та ци јом на осно ву то на:

До шла сам да вас под се тим,
све вас:
Алис, Са мју е ле, Кур те, Ели нор,
Џејн, Бра ја не, Ма ри јел,
сви ви при ђи те бли же (223, сти хо ви 7–11)

Ов де се су да ра ју две лир ске нор ме: с јед не стра не, нор ма тра жи да „ви“ ко јем се 
обра ћа мо увек бу де то ли ко уни вер зал но да по ста је „сви ви“, „ми са ми док не ви дљи ви 
слу ша мо“, ка ко то ка же Мил; а с дру ге стра не, нор ма зах те ва да иден ти фи ку је мо „где 
у дру штве ној хи је рар хи ји сто је фик тив ни го вор ник и слу ша лац, ...љу бав ник и љу бље-
ни, брат и се стра, муж и же на, слу га и го спо дар“ (Бра у ер, По ља, 22–23). Сек сто но ва 
екс по ни ра ова кон тра дик тор на оче ки ва ња, јер оно што у пр ви мах де лу је као уоп ште-
но обра ћа ње убр зо по том би ва ко мич но спе ци фи ко ва но спи ском са свим од ре ђе них 
име на. Пе сма по бу ђу је оче ки ва ње да су адре са ти де ца по зи вом: „сви ви при ђи те 
бли же“ да би за тим по би ла то оче ки ва ње, учи нив ши де те ста ри јим, осве тлив ши ње-
го ву спе ци фич ност на на чин ко ји иза зи ва не ла го ду: „Алис, / у пе де сет и сед мој да ли 
пам тиш?“ Дис кур зив ни рез и по мак ка над ре ал ном и кон фрон та тив ном за тим се на-
ста вља: „Је си ли ко ма то зна? / Је си ли под мор на?“ (CP, 223, сти хо ви 21–22). У це ли ни 
гле да но, пе сма уз не ми ру ју ћим на чи ном обра ћа ња по ни шта ва усло ве нео п ход не за 
утвр ђи ва ње пи шче вог то на – онај „им пли ци ра ни од нос из ме ђу го вор ни ка и ње го вог 
слу ша о ца“ ко ји би фик си рао ста но ви ште и оп сег ин тер пре та тив них мо гућ но сти (Бра-
у ер, По ља, 22).

Пе сма Ен Сек стон за тим пре ла зи на сво ју вер зи ју бај ке, у овом слу ча ју, о де ча ку 
ко ји исто вре ме но фи гу ри ра и као „чи та лац“:

Он има ше сна ест го ди на и тра жи не ке од го во ре.
Он је сва ко од нас.
Ми слим на вас.
Ми слим на се бе. (CP, 223, сти хо ви 26–29).

У пр ви мах, чи ни се да Сек сто но ва уо кви ра ва њем чи та о ца/су бјек та као „свако[г] 
од нас“ ука зу је на уни вер за ли зам ко ји би смо мо гли по ве за ти с Ми ло вом фи гу ром. Али 
ка ко пе сма те че да ље, уоп ште ност за ме ни це „ви“ мо ра се су о чи ти с чуд но ва том иди-
о син кра зи јом ње ног апе ла том „ви“ – „Ни је до вољ но чи та ти Хе сеа / и пи ти клем ча у дер“ 
(сти хо ви 30–31) – што нам оте жа ва да де ча ка (ко ји је ујед но и „ви“ и „ја“) за ми сли мо 
као да је „сва ко од нас“ или „сви ви“. Ре фе рен ца је су ви ше ин тим на, су ви ше спе ци фич-
на. Шта ви ше, ау тор ки на по све та у Тран сфор ма ци ја ма (ко ја не по сред но прет хо ди овој 
пе сми) раз от кри ва нам „Лин ду“ (ње ну ћер ку) као ону ко ја „чи та Хе сеа и пи је клем 
ча у дер“ (CP, 221). То при вид но удо во ља ва ње ши рој пу бли ци про из во ди го то во над ре-
ал ну дис кур зив ну не ста бил ност ко ја обе ле жа ва це лу пе сму, укљу чу ју ћи ту и два оштра 



70

ре то рич ка ре за у не ко ли ко за вр шних сти хо ва. Ти сти хо ви от кри ва ју „са др жи ну“ шкри-
ње – „ова збир ка чуд них бај ки / што тран сфор ми шу бра ћу Грим“ (CP, 224, сти хо ви 
46–47). Али пе сма Ен Сек стон са да се окре ће про тив са ме се бе на на чин ко ји је го то во 
не мо гу ће раш чла ни ти:

Тран сфор ми шу?
Као да би уве ћа на спа ја ли ца
мо гла би ти не ка ква скулп ту ра.
(А мо гла би). (сти хо ви 48–51)

Ови ре зо ви де ста би ли зу ју фи гу ру је дин ства го вор нич ког гла са, оста вља ју ћи нас 
с не ким „от кри ћем“ на дну пе сме/шкри ње ко је па ра док сал но од би ја да функ ци о ни ше 
као од го вор. Као пр во, пот пу но је не ја сно ко (ко ја по зи ци ја су бјек та или, кри тич ни је, 
ко ји „го вор ник“) сум ња да ове бај ке „тран сфор ми шу“. Је ли то ау тор ка? Не спе ци фи-
ко ва ни „го вор ник“? Не ки дру ги го вор ник? Пе сма? И ко ја вред ност сто ји иза фи гу ре 
„тран сфор ма ци је“ (спа ја ли ца као умет нич ки пред мет)? Ово је бит но пи та ње, бу ду ћи 
да су Тран сфор ма ци је на слов под чи јим се зна ком бај ке од ви ја ју. 

Јед на увер љи ва мо гућ ност би ла би да уве ћа на спа ја ли ца при ка за на као скулп ту ра 
пред ста вља ан ти у мет ност. Сва ко днев ни пред мет ко ји по ста је умет ност асо ци ра нас 
на Ди ша но ве „ре ди меј де“ и дру ге умет нич ке по ду хва те те вр сте с по чет ка два де се тог 
ве ка ко ји су иде ју „ви со ке умет но сти“ оспо ра ва ли као спе ци фич но тех нич ку и ре ти нал-
ну. По ме ша на тврд ња ове пе сме да пе сма/пред мет и је сте и ни је умет ност (на ро чи то 
у по след њем па рен те тич ком сти ху) под се ћа на чу ве ни Ра у шен бер гов кон цеп ту ал ни 
„пор трет“ Ирис Клер – те ле грам ко ји је гла сио: „ОВО ЈЕ ПОР ТРЕТ ИРИС КЛЕР АКО ЈА 
ТА КО КА ЖЕМ. РО БЕРТ РА У ШЕН БЕРГ“. Пер фор ман сом сво је мо ћи да ин тер пре ти ра вла-
сти то де ло Ра у шен берг за у зи ма став про тив ми ме тич ких оче ки ва ња у пор тре ти са њу.

С пра вом би се мо гло ре ћи да се и пе сма Ен Сек стон на сли чан на чин окре ће про-
тив кон вен ци о нал них оче ки ва ња у ли ри ци. По ред ни по да шта ва ња про бле ма обра-
ћа ња ко ји де фи ни ше лир ска чи та ња и пре на гла ша ва ња го вор нич ког мо де ла, збир ка 
Тран сфор ма ци је ре пре зен та тив на је и због от по ра ин тер пре та бил но сти или уни вер-
зал ној при јем чи во сти оче ки ва ној од ли ри ке сре ди ном ве ка, те су прот ста вља ња кул-
ту ри скло ној да бај ку и ро ман су ко ри сти ра ди про мо ци је по тро шач ког кон фор ми зма, 
што об ја шња ва ком би на ци ју ма хом чи тљи вих фе ми ни стич ких але го ри ја о бра ку и 
мо дер ној пси хо ло ги ји с бај ка ма ко је на гла ша ва ју мо рал ну сло же ност па чак и над ре-
ал ност.76 Ове по то ње че сто при зи ва ју и ис ку ша ва ју адре са та ко јем би бај ке мо гле 
по ну ди ти ко ри стан „од го вор“, у ви ду по у ке (или ан ти по у ке) с уни вер за ли стич ком 
при јем чи во шћу.77

Опи ра њем па ра диг ма ма тран сфор ма ци је (и тран спор та ци је), као и го вор нич ком 
мо де лу, „Злат ни кључ“ Сек сто но ве опи ре се оно ме што тај мо дел зах те ва – ин тер пре-

76 Бај ке ко је функ ци о ни шу као фе ми ни стич ка але го ри ја укљу чу ју: “Whi te Sna ke“, “Snow Whi te and 
the Se ven Dwar ves“, “Rum pel stilt skin“, “God fat her De ath“, “Ra pun zel“, “Cin de rel la“, “Han sel and Gre tel“ 
и “Bri ar Ro se“.
77 Ви де ти по себ но: текст “Red Ri ding Hood“, ко ји пи та (и од би ја да од го во ри) „где је по у ка“. (CP, 268).
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та бил но сти. Сек сто но ва пр ко си мејнстри мов ским, ели о тов ским кри тич ким стан дар-
ди ма, ко ји су 1960-их и 1970-их још увек дик ти ра ли да до бра по е зи ја тре ба да тран-
сму ти ра (тран сфор ми ше?) си ро ву гра ђу у не што до вољ но ко хе рент но да, ако не баш 
оча ра, оно бар у из ве сном сми слу по у чи дру ге. При ме ра ра ди, Џојс Ке рол Оутс жа ли 
се да је Сек сто но ва, на кон дру ге збир ке, пре ста ла да ра ди на уни вер зал ној при јем чи-
во сти де ла, не успе ва ју ћи да „емо ци ју пре ве де у ко хе рент ну по ет ску ’сли ку’... Го то во 
не и мен љи ва жуд ња [у по зни јим ра до ви ма Ен Сек стон] по ста је, ко нач но, жуд ња за 
уни ште њем са ме по е зи је“, а Оутс тај не у спех при пи су је не спрем но сти Ен Сек стон да 
озбиљ но ра ди на „има ги на тив ној струк ту ри ко ја би за у зда ла њен вла сти ти слаб и 
очај нич ки глас ме ђу мно штвом дру гих гла со ва; ни је би ла вољ на да уло жи труд ко ји 
та ква тво ре ви на из и ску је“.78 Па три ша Ме јер Спакс на ла зи да су по зни ји ра до ви Сек-
сто но ве „гро теск но не кон тро ли са ни“, без оквир не „струк ту ре“ ко ју зах те ва Оутс, при 
че му оба ста но ви шта ин ди ци ра ју ра ши ре но схва та ње ли ри ке као жан ра од ко јег се 
оче ку је да пси хо ло шку и фе но ме но ло шку по мет њу са вла да кон тро ли са ним је зи ком.79 
Ка ко то Хе лен Вен длер фор му ли ше у слич ној опа сци о успе шној ис по вед ној ли ри ци, 
„без ана ли зе, не ма ни пе сме“.80

Ва жно је под вр га ва ти при ти ску та кве прет по став ке о „по е зи ји“, укљу чу ју ћи и ону 
по ко јој би не вољ ност Сек сто но ве да уло жи „труд“ ка ко би „за у зда ла“ (мо жда по мо ћу 
спа ја ли це?) свој ио на ко „слаб и очај нич ки глас“ све јед но мо гла да је „уни шти“ (по е зи ју). 
Им пли ка ци ја да је ута па ње син гу лар ног у ко лек тив но об лик ин те лек ту ал ног и ана ли-
тич ког за у зда ва ња ко је по е зи ју чи ни По е зи јом мо жда би нам по мо гла да за ми сли мо 
шта је то мо гло на гна ти Ен Сек стон да од би је естет ску кон тро лу ко ја за Оутс озна ча ва 
„по е зи ју“ (ко лек тив но да и не по ми ње мо) као та кву. Ова фи гу ра по на вља про бле ма-
ти чан Ми лов јав но-при ват ни про стор ко ји је за Бра у е ра, као и за Сек сто но ву и дру ге 
кри ти ча ре, у ме ђу вре ме ну по стао још про бле ма тич ни ји. Оутс прет по ста вља да је 
успе шна, до бро вас пи та на ли ри ка про стор у ко јем чи та лац при слу шку је из го во ре ну 
ин тим ност што је, па ра док сал но, у скла ду (или би тре ба ло да бу де, ако се уло жи труд) 
са нор ма ма дру штве но санк ци о ни са ног, ако не баш и „јав ног“, по на ша ња. Ако раз ми-
шља мо у слич ном кљу чу, ли те рар ни ста во ви Џеј мса Ди ки ја ни су „бит ни“ док чи та Ен 
Сек стон јер је то што она пи ше („очи глед но“) су ви ше пар ти ку лар но за њен лич ни 
жи вот (прет по ста вља он) да би се обра ћа ло ње му или, чак, го во ри ло у ње го во име: по 
ме ри ли ма лир ског чи та ња, Сек сто но ва ни чим не под сти че илу зи ју иден тич но сти 
из ме ђу чи та о ца и пи сца, ко ја пак за ви си од удру же не изо ла ци је тих две ју фи гу ра. Још 
и 1977. (ка да је об ја вљен чла нак Оутс), од би ја ње да се пи шу пе сме им пер со нал ног, али 
„уни вер зал ног“ ка рак те ра ту ма чи ло се као не до ста так хра бро сти и увре дљи во не по-
што ва ње ли те рар них ци ље ва ли ри ке.

78 Joyce Ca rol Oa tes, “An ne Sex ton: Self-Por tra it in Po e try and Let ters“ (ре принт у: The Pro fa ne Art: Es says 
and Re vi ews (New York: Dut ton, 1983), 177, 176.
79 Pa tri cia Meyers Spacks, “45 Mercy Stre et“ (кри тич ки при каз), New York Ti mes Bo ok Re vi ew (30. мај 
1976), 6. Ре принт у: McClatchy, An ne Sex ton, 186. 
80 Ven dler, Gi ven and the Ma de, 90. Слич но то ме, Чарлс Га ланс на ла зи да збир ка Ен Сек стон Li ve or 
Die иза зи ва по сти ђе ност и ири та ци ју јер тра жи „раз у ме ва ње си ро ве гра ђе“. Gul lans, “Re vi ew of 
Li ve or Die“, у: Col burn, An ne Sex ton, 148.
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Али „ме ло дра ма“ у де лу Ен Сек стон (реч ко ју Чарлс Га ланс ко ри сти да би из ра зио 
ири та ци ју и не ла го ду по во дом пе са ма из збир ке Жи ви или умри) по ма же нам да бар 
до не кле осве тли мо сло же ност си ту а ци је лир ског чи та ња по чет ком 1970-их, сло же ност 
ко ја нас и да ље про га ња. Вред ност лич ног, с јед не стра не, не кад је де ло ва ла као ње-
го ва спо соб ност да до ве де у пи та ње ми сти фи ка ци је прет по ста вље ног уни вер за ли зма; 
с дру ге пак, фе ми ни стич ка по е зи ја и да ље се про це њи ва ла пре ма ели о тов ском стан-
дар ду уни вер зал но ка тар тич не „зна чај не“ пе сме.81 При ме ра ра ди, Али си ја Остри кер 
ни по да шта ва ду жи те мат ски ци клус Ен Сек стон Ису со ви па пи ри (1972) слич ним ар гу-
мен ти ма као и Оутс; фе ми ни стич ка аген да ци клу са је не у спе ла јер је суб вер зив на али 
не и ка тар тич на. А. Остри кер као до каз на во ди над ре а ли стич ке то но ве ци клу са, ко је 
ту ма чи, из ме ђу оста лог, као знак ан ти-„лир ских“ од ли ка. Ње ним ре чи ма:

Чи та ње Ису со вих па пи ра на ли ку је хо да њу бо сих но гу по кр хо ти на ма ста кла. Али 
над ре а ли стич ки мо дус под ри ва на шу спо соб ност да при хва ти мо пат њу као у крај њем 
ис хо ду нео п ход ну и опле ме њу ћу. На су прот тра гич ном и лир ском мо ду су, ко ји нас уве ра
ва ју да су њи хо ви ви зи о нар ски све то ви ду бо ко исти ни ти, те да мо ра ју би ти при хва ће ни, 
над ре а ли зам нас уве ра ва да је ње гов свет ар би тра ран и упи тан. Кон фу зи ја из ме ђу „исти
не“ и „ла жи“ на ко јој се ин си сти ра у [овом] ци клу су [...] по ја ча ва тај суб вер зи ван ефе кат, 
исто као и кључ на фор мал на сред ства на ме ње на дез о ри јен та ци ји чи та о ца: ...се квен ца 
про гре си је (ма кар и пу не ру па) за ко јом сле ди ре гре си ја,...уру ша ва ње про шлог и са да шњег, 
раз ба ци ва ње ана хро ни зми ма.82

Али си ја Остри кер на ла зи да, уто ли ко што пре и спи ту је вред но сти па три јар хал ног 
„обра сца“ без тран сцен ден ци је у не ки уни вер зал ни ји обра зац (ко ји при том ни је па-
три јар ха лан – ве чи та ениг ма, нео спор но), де ло Сек сто но ве не за до во ља ва стан дар де 
ко је А. Остри кер иден ти фи ку је с „лир ским“; за њу, за да так лир ског је сте да тран сфор-
ми ше пат њу у не што опле ме њу ју ће и „исти ни то“.

Прем да су се од сту па ња Ен Сек стон од „тра ди ци о нал них“ лир ских вр ли на по ка за-
ла као по губ на по ње ну ре пу та ци ју ме ђу ета бли ра ним кри ти ча ри ма, мо гли би смо 
по ста ви ти пи та ње за што је све те кри тич ке при мед бе на ра чун ње ног ан ти ли ри зма 
ни су из ба ци ле у кон сте ла ци ју оно вре ме них по ет ских екс пе ри ме на та, укљу чу ју ћи ту 
и је зич ко пи са ње, ко је је пре и спи ти ва ло кри тич ке нор ме за лир ске „го вор ни ке“, ин-
тер пре та бил ност и на чин обра ћа ња. Да ли ме са мо лич на по сра мље ност због Сек сто-
но ве под сти че у же љи да ње не ра до ве из 1970-их чи там у све тлу аван гард не есте ти ке? 
И Ен Сек стон и је зич ки ау то ри (об ја вљи ва ни у вре ме ка да су се по ја ви ли „Злат ни кључ“ 
и Ису со ви па пи ри) до би ја ли су не га тив не кри ти ке јер су у сво јим ра до ви ма кр ши ли 
нор му да по е зи ја мо ра ја сно „го во ри ти“ о људ ским пре о ку па ци ја ма и у њи хо во име. 
Те кри ти ке че сто су би ле ар ти ку ли са не у фор ми ко ју је Рон Си ли ман на звао „угро же на 
ре то ри ка бе са“ и са слич ном па ра но јом због по тен ци јал не мо ћи тог мо ду са да уни шти 

81 Ка ко Ро зен ба ум ис ти че по во дом ен гле ског ро ман ти зма и аме рич ке по е зи је по сле 1945, „анк си-
о зно сти због ’екс тра ва гант не’ при ро де осе ћа ња при мет но се по ја ча ва ју у до ме ну ко мер ци јал не 
кул ту ре и по ка зу ју тен ден ци ју да се усме ре на же не“. (Pro fes sing Sin ce rity, 6).
82 Ali cia Ostri ker, Ste a ling the Lan gu a ge: The Emer gen ce of Wo men’s Po e try in Ame ri ca (Bo ston: Be a con, 
1986, 486, 162.
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„по е зи ју“. Из угла лир ских оче ки ва ња мејнстри ма, ра до ви Ен Сек стон и мно ги екс пе ри-
мен ти је зич ких пе сни ка де ло ва ли су као фла грант ни зна ко ви „мањ ка ди сци пли не“, та ко 
да су кри ти ча ри бли жи мејнстри му њи хо ве екс пе ри мен те с обра ћа њем и су бјек ти ви-
те том ре дов но чи та ли (или по гре шно чи та ли) као ин ди ка ци ју не под но шљи вог не до-
стат ка естет ске кон тро ле – па чак и, по но во, же ље за „уни шта ва њем по е зи је“.83 

Ово не зна чи да је, ре ци мо, пе сма „Жи ви“, из збир ке Ен Сек стон Жи ви или умри 
(1966), тран сгре сив на са мо на на чин не ке аван гард не пе сме из при бли жно истог пе-
ри о да. Шта ви ше, иа ко су је Га ланс и дру ги на па да ли у штам пи, збир ка Жи ви или умри 
осво ји ла је Пу ли це ра, а ве ћи на у њој са бра них пе са ма по шту је та да шње кон вен ци је 
ау то би о граф ских мо но ло га, за др жа ва ју ћи ве ћи ну ета бли ра них кон вен ци ја за екс пре-
сив ну по е зи ју. Ако пе сму „Жи ви“ по сма тра мо као це ло ви ту струк ту ру, ње но прич љи во, 
ла ба во по ве за но раз ви ја ње рад ње ма ње-ви ше нам је по зна то, док се са ма пе сма кроз 
сво јих 106 сти хо ва и шест стро фа кре ће од (ма кар и би зар но) ко ло кви јал ног „Па, смрт 
је ов де“ (CP, 167, стих 1) пре ко „То ме упр кос, / гу ра ла сам пра во да ље“ (стих 19), па отр-
ца ног „Је ли жи вот не што што глу миш? / А све вре ме же лиш да га се ота ра сиш?“ (168, 
стих 34), па за тим ме ди та ци је о по ро дич ном жи во ту у сти ху 45, све до обра ћа ња (мо-
гућ но) по ро ди ци у сти ху 85, да би се окон ча ла за ве то ва њем на жи вот у сти ху 107. 
Фо ку си ра на на уну тра шње ста ње јед ног су бјек та, пе сма „Жи ви“ не мо же би ти уда ље-
ни ја од је зич ки цен три ра них пре о ку па ци ја аван гар де то га вре ме на, ко ја је те жи ла, 
чак и у очи глед но ау то би о граф ским мо ду си ма, да де цен три ра при о ри тет „ја“ и ак цен-
ту је „соп ство као ре ла ци ју а не као есен ци ју.“84

„Жи ви“ је, ме ђу тим, за ни мљи ва тач ка по ре ђе ња: кроз чи тав текст, ме ша ви на ле њог 
и екс тра ва гант ног из ра за, удру же на с мор бид ном сли ка ма, пре у ве ли ча ва ме та фо рич-
ку ор би ту ам бле мат ски лич ног, ко ке ти ра ју ћи с ме ло дра мом и раз от кри ва ју ћи ко ли ко 
је ду бо ко био уко ре њен де ко рум у ин тер пре та ци ји епи фа ниј ске, ме ди та тив не по е зи-
је то га вре ме на. У по чет ној стро фи, пре до че ни су бјек ти ви тет гу би се у сти хо ви ма и 
сли ка ма ко ји се кре ћу пре бр зо и не да ју се ко хе рент но са бра ти у мре жу ин тер пре та-
бил них ме та фо ра:

Па, смрт је ов де
већ одав но – 
има то па кле но мно го
ве зе с па клом
и сум њом у оку
и вер ским пред ме ти ма
и ти ме ка ко сам их ожа ли ла
кад су по ста ли оп сце ни
у шкра бо ти ни мог па ту ља стог ср ца.
Глав ни са сто јак
је са ка ће ње. (CP, 167, сти хо ви 1–12)

83 Ron Sil li man, “In tro duc tion: Lan gu a ge, Re a lism, Po e try“. In the Ame ri can Tree, ур. Ron Sil li man (Oro no, 
ME: Na ti o nal Po e try Fo un da tion, 1986), xx.
84 Lyn He ji nian, “The Per son and De scrip tion“, у: The Lan gu a ge of In qu iry (Ber ke ley: Uni ver sity of Ca li for nia 
Press, 2000), 202.
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Ка да се оса ка те кон вен ци је до бро сро че не ис по ве сти, оно што оста је у по ну ди 
ису ви ше је оп скур но да би функ ци о ни са ло као але го ри ја соп ства. Ме ло драм ски при-
зо ри та бло ид них гро зо та над ре ал но су при род ни, не син хро ни зо ва ни са ле жер ним, 
прич љи вим, сва ко днев ним ка рак те ром тек ста: 

И бла то, из да на у дан,
бла то као ри ту ал,
и бе ба на та њи ру,
ску ва на али и да ље људ ска,
ску ва на са све цр ви ћи ма,
што их је за ши ла мо жда не чи ја мај ка,
куч ка про кле та!

То ме упр кос,
гу ра ла сам пра во да ље
у не ка квој по твр ди људ ско сти,
те гле ћи се бе као да сам
пре те сте ри са но те ло
у ков че гу, па ро брод ском ков че гу. (167, сти хо ви 12–24)

Ме ло дра ма, ка ко пи ше Еби гејл Чајлд, „уба цу је клип у ра ци о нал ну ана ли зу ко ја тежи 
да ау то ри зу је соп стве ни ста тус из ван кон тек ста же ље и дис тор зи је... [Она] пред ста вља 
те а тра ли зо ва ни гест по се би, оквир за свет не из ре че них од но са, из ла га ње све га по-
ти ски ва ног“.85 Ре кло би се да је и пе сма „Жи ви“ на сли чан на чин дис руп тив на, јед на 
од оних „лу дих пе са ма“ Ен Сек стон за ко је је Е. Би шоп из ја ви ла да им се ди ви. Ни је то, 
ме ђу тим, пе сма ко ју би смо мо гли из гла ди ти чи та ју ћи је екс пре сив но као да го во ри „о 
не че му“ или као ми ме зу лу ди ла; она је „лу да“ или не пред ви ди ва у оном ви шку ди со-
нант них сли ка и из не над ног афек та ко ји је на го ни да скре не од кон вен ци о нал них 
ста во ва о то ме шта је при клад но за лир ску сце ну. Ен Сек стон, да кле, до во ди у пи та ње 
оче ки ва ни ба ланс не па тво ре но сти и кон тро ле – два де се то ве ков ну вер зи ју по ет ског 
де ко ру ма.86 

Прем да се ова кав из бор екс пре сив но чи та и као знак лич ног по ср ну ћа (што је и Ло-
у е ла на ве ло да се упи та да ли би на вод ни ци та кве пе сме учи ни ли фа сци нант ним), чиње-
ни цу да је Ен Сек стон иза бра ла да ума њи из ве сност ин тер пре та тив не суд би не тек ста 
мо же мо по сма тра ти и у исто риј ским окви ри ма. Кра јем 1960-их ви ше по ет ских по кре та 
пра ви от клон од но во кри тич ких стан дар да. Шта ви ше, већ и то што је Ло у ел при ме ну 
но во кри тич ких про це са на не у спе ле пе сме Сек сто но ве пред ста вио у та ко нео збиљ-
ном ма ни ру де лу је као знак кул тур ног от кло на од те мељ них пре ми са но во кри тич ке 

85 Abi gail Child, “Me lo dra ma and Mon ta ge: On Ni co le Bros sard/ Han nah We i ner“, у: This is Cal led Mo ving: 
A Cri ti cal Po e tics of Film (Tu sca lo o sa: Uni ver sity of Ala ba ma Press, 2005), 24.
86 Ово до во ди у пи та ње став Ро зен ба ум по ко јем је, за по стро ман ти чар ске пи сце као и за оне по-
сле 1945, „у тек сту ал но обе ћа ње искре но сти би ла угра ђе на и ње го ва не про зир ност – ну жност 
ар ти фи ци јел но сти, фик ци је и те а трал но сти“ (Pro fes sing Sin ce rity, 5). Уме сто то га, Ен Сек стон ма ше 
тим обе ћа њем.
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хер ме не у ти ке. До бар део ра до ва Френ ка О’Ха ре пру жа од ли чан при мер та квог от-
кло на, а ње гов по е тич ки есеј из 1958. „Пер со ни зам“ фи гу ри ше са мрт ну ели о тов ску 
пе сму као анк си о зну мај ку ко ја си лом по ку ша ва да на хра ни де цу зна че њем, што је 
по ру ка кри ти ча ру ко ји „кон фу зи ју“ О’Ха ри не пе сме сво ди на ње го ву лич ну кон фу зи ју 
то ком пи са ња.87 Пе сма Ен Сек стон „Ти ши на“ (1972) алу ди ра на слич но од би ја ње за нат-
ске кон тро ле у свр ху ства ра ња ко ри сних пе са ма, с фи гу ром спи са те љи це-су бјек та 
ко ја „испуњава[м] со бу ре чи ма из на лив пе ра. / Ре чи цу ре из ње га као по ба че не“88 (CP, 
318–319). У очи ма ње них кри ти ча ра, то по ба че но пи са ње пред ста вља ло је абе ра ци ју 
или мал функ ци ју про це са ко ји се сма трао ег зем плар ним и „при род ним“ те ко нач но 
по твр ђе ним кроз ре цеп ци ју (по ро ђај) пе сме од стра не струч ног кри ти ча ра. Ме ђу тим, 
чак и нај ра ни ји, нај пом ни је кон тро ли са ни тек сто ви Ен Сек стон те жи ли су да се осло-
бо де те им пе ра тив не ло ги ке.

Свој бож јој де ци по тре бан је ра дио

Ка ко су ге ри шу пе сма „Чи та ње“ и ка сни ја бај ка у про зи „Рас пу шта ње ко се“, Ен Сек-
стон је то ком чи та ве ка ри је ре ства ра ла де ла ко ја де ми сти фи ку ју по и сто ве ћи ва ње 
пи са ња с го во ром и осо бом (и тек сту ал них окол но сти са пси хо ло ги јом ау то ра), а с том 
је асо ци ја ци јом и ко ке ти ра ла и ра то ва ла, увек све сна се ле бри ти кул ту ре. Ово би мо-
гло де ло ва ти као при лич на кон тра дик ци ја: Сек сто но ва је ко ке ти ра ла с јав но шћу у пер-
фор ман си ма ко ји су се у ве ли кој ме ри осла ња ли на „троп ре ал но сти“ уо би ча јен за 
ра до ве са сре ди не ве ка, по себ но оне иден ти фи ко ва не као ис по вед не. Дру гим ре чи ма, 
Сек сто но ва је у сво јим пер фор ман си ма ма хом су ге ри са ла же љу да еро ди ра дис тан цу 
из ме ђу пи са ног де ла и жи вље ног жи во та. Ка ко то фор му ли ше Деј вид Хеј вен Блејк у 
сту ди ји о са у че сни штву кон фе си о на ли зма у по тро шач кој и се ле бри ти кул ту ри два де-
се тог ве ка, иа ко се „очи то вао на отво ре но јав ној сце ни, ис по вед ни стил до при но сио 
је га је њу илу зи је ин тим но сти код чи та лач ке пу бли ке“. Блеј ков циљ је да нам по ка же 
ка ко је кон фе си о на ли зам за пра во „уро њен у ко мер ци јал ни свет ко јем се на вод но од-
у пи рао“ те да нам ис по вест пре до чи као „по гон ско го ри во се ле бри ти ин ду стри је, 
го вор ни чин ко јим се под сти че илу зи ја да су обо жа ва о ци на тре ну так ви де ли па ра докс 
јав но ле ги тим ног али ау тен тич но при ват ног соп ства“.89 

Али ка ко то ово по гла вље по ку ша ва да по ка же, и ка ко ис ти че Су зан Ро зен ба ум, 
овај па ра докс – ка ко би Блејк ре као, „јав но ле ги тим ног али ау тен тич ног соп ства“, „фу-
зи је ин тим но сти и пу бли ци те та“ – ни је симп то ма ти чан са мо за кул ту ру два де се тог 
ве ка и „мо дер ну еру адвер тај зин га“, ка ко он прет по ста вља.90 Исто ва жи и за па ра докс 
Ми ло вог де ла с ко јим се су о чи ла пу бли ка сре ди ном де вет на е стог ве ка: пред ста ву, 

87 Frank O’Ha ra, “Per so nism: A Ma ni fe sto“ (1959), у: The New Ame ri can Po e try, 1945–1960, ур. Do nald 
Al len (New York: Gro ve, 1960); ре принт у: An Ant ho logy of New York Po ets, ур. Ron Pad gett; Da vid Sha pi ro 
(New York: Ran dom Ho u se, 1970), xxxi–x xxiv. 
88 Пре вод Вла ди мир Стој нић, Ibid. (Прим. прев.)
89 Da vid Ha ven Bla ke, “Pu blic Dre ams: Be rryma n, Ce le brity, and the Cul tu re of Con fes sion“, ALH 13, бр. 4 
(2001): 719–720.
90 Ibid., 720. Ви де ти: Ро сен ба ум, пред го вор за Pro fes sing Sin ce rity. 
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на и ме, о лир ском као ску пу иде ал но при ват них ис ка за ко ји се ипак штам па ју на глат-
ком па пи ру и про да ју по књи жа ра ма. Ово је трај ни па ра докс ве зан за ста тус и ме сто 
по е зи је у окви ру по ет ског тр жи шта и кул ту ре. Сме ли пер фор манс тог па ра док са код 
Сек сто но ве мо же мо чи та ти као симп то ма ти чан за мо дер ну еру адвер тај зин га, али 
под јед на ко и као ру ше ње кри тич ких ста во ва ко ји су сре ди ном два де се тог ве ка по ри-
ца ли ње гов зна чај. Не мо ра нас, да кле, то ли ко из не на ди ти чи ње ни ца да је Ен Сек стон, 
исто вре ме но, пи са ње за ми шља ла у окви ри ма ко ји де лу ју го то во бар тов ски, а да се 
при том и при др жа ва ла кон вен ци ја ау то би о граф ске ли ри ке уо би ча је не за ње но до ба.

Про зни текст Ен Сек стон Свој бож јој де ци по тре бан је ра дио из 1973, пр ви пут об ја-
вљен у ча со пи су Ms. под на сло вом „Ма ли днев ник“, на гла ша ва тај дво ја ки ка рак тер 
ње ног де ла.91 Са чи њен од пет на ест бло ко ва крат ке про зе, по је ди нач но на сло вље них 
и да ти ра них – од 6. но вем бра 1971. до 1. ја ну а ра 1972 – текст се чи та, с јед не стра не, 
као ре а ли стич ки и на ра ти ван. Ако га чи та мо као днев ник, ка ко би нам су ге ри сао ча-
со пис Ms., не ко ли ко за пи са по чи ње та ко што нас ло ци ра у не ком ствар ном ме сту („’О, 
Го спо де’, ка жу си ноћ на ТВ-у“) или у не ком ре а ли стич ном на ра тив ном ло ка ли те ту 
(за пис за 25. но вем бар упу ћу је нас на „ћур ку“ и Дан за хвал но сти), ука зу ју ћи на окру-
же ње (још јед но ин тер пре та тив но по ље ко је се на гла ша ва у про фе сор ским об ја шње-
њи ма). По врх то га, за пи си са др же уна кр сне ре фе рен це на де та ље (ру же до би је не на 
по клон у пр вом за пи су ис кр са ва ју као ре фе рен ца у че твр том), а име но ва ни ли ко ви 
из но ва се по ја вљу ју кроз чи тав текст („Сви ни“ и „Мај ка“, нај у пе ча тљи ви је). У овом по-
гле ду, текст ко ре спон ди ра с прет по став ком о ње го вом „днев нич ком“ ка рак те ру.

С дру ге стра не, уто ли ко што осу је ћу ју го вор нич ки мо дел, за пи си функ ци о ни шу 
ви ше као је зич ки фраг мен ти ко је нам еми ту је ра дио, јер ни су на ро чи то „ли рич ни“ и 
бли жи су сва ко днев ном. Ре зул тат је текст ме шо ви тог жан ра: ма да се у ре прин ти ма 
овај текст нај че шће пла си ра као фик ци ја, бит но је ње го во од у пи ра ње жан ров ској ка-
те го ри за ци ји, што је Сек сто но ва ис ти ца ла по ми њу ћи ове за пи се као „пе сме у про зи 
ко је на зи вам при ча ма“.92 По чет ком 1970-их, она је мо ра ла би ти ве о ма све сна жуд ње 

91 An ne Sex ton, “All God’s Chil dren Need Ra di os“, ори ги нал но штам па но као “A Small Jo ur nal“, Ms. 2, 
бр. 5 (но вем бар 1973): 60–63, 107, ре принт под из ме ње ним на сло вом у: No Evil Star: Se lec ted Es says, 
In ter vi ews, and Pro se, ur: Ste ven E. Coll burn (Ann Ar bor: Uni ver sity of Mic hi gan Press, 1985), 23–32. Нису 
ми ја сне окол но сти из ме не на сло ва. Вред но је па жње да је „днев ник“ у вер зи ји за Ms. илу стро ван 
узор ци ма кли пар та ко ји, на го то во пре те ра но де ко ра ти ван на чин, пред ста вља ју текст као лич ни 
днев ник, ума њу ју ћи ње гов на гла сак на ме ди ја ци ји „лич ног“. У да љем тек сту, стра ни це из овог 
из во ра би ће ци ти ра не у за гра да ма као NE.
92 Ци ти ра но у: Mid dle bro ok, An ne Sex ton, 359. Суд би на жан ров ске ме ша ви не мо гла би оправ да ти 
ана ло ги је с аван гард ним ан ти лир ским екс пе ри мен ти ма. Рон Си ли ман пра ви раз ли ку из ме ђу 
аван гард не по е зи је у про зи и „драм ских мо но ло га и над ре а ли стич ких крат ких при ча ка рак те ри-
стич них за оста ле но ви је про зне тек сто ве аме рич ких пе сни ка“, али чи ни се при ме ре но да Сву 
бож ју де цу по сма тра мо као за ма гљи ва ње гра ни це: ин ди рек ци је овог тек ста, прем да из ра же не у 
ма њем сте пе ну, има ју из ве сних слич но сти са ау то би о граф ским, ан ти и спо вед ним стра те ги ја ма у 
де ли ма као што су: Lyn He ji nian, My Li fe; Ber na det te Mayer, The De si res of Mot hers to Ple a se Ot hers in 
Let ters (пи са но не ду го на кон тек ста Ен Сек стон); ра ни на ра тив ни екс пе ри мен ти Кар ле Ха ри ман; 
као и „ау то би о граф ски“ ра до ви Бо ба Пе рел ма на. Ви де ти: Sil li man, “In to duc tion: Lan gu a ge, Re a lism, 
Po e try“, In the Ame ri can Tree, xix.
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сво јих чи та ла ца за „ствар ном“ сли ком ње ног „ствар ног“ жи во та у фор ми днев ни ка (и 
„Рас пу шта ње ко се“ по ти че из истог пе ри о да), па је сто га упра во на из ме нич но удо во-
ља ва ње и су прот ста вља ње же љи мо дер ног чи та о ца да кроз ли ри ку или ме мо а ре 
за ви ри у ин тим не де та ље жи во та слав не ау тор ке од кључ не ва жно сти за овај текст. 
За пра во, због на гла ша ва ња ме ди ја ци је гла са пу тем фи гу ре ра ди ја, чак и на слов де лу-
је као да отва ра про блем ан тро по мор фи зма и ли ри ке.

Пе сма од би ја да се ор га ни зу је (што ва жи за до бар део ра до ва Ен Сек стон) око не ког 
екс пре сив ног гла са или ко хе рент ног лир ског „са да“ ко ји би нас под ста кли на иден ти-
фи ка ци ју с го вор ни ком, прем да се, на са мом по чет ку, осла ња на ко мич но оче ки ва ну 
пред ста ву лир ске си ту а ци је, обра ћа ју ћи се не спе ци фи ко ва ном „ти“ ко је јој је по сла ло 
ру же. Пе сма нас убр зо уво ди у ср це дра ме у ко ју ни смо укљу че ни: „Хва ла ти за цр ве-
не ру же. Див не су би ле. Слу шај, Ски зик се, знам да ми их ни си ти по кло нио, али го ди 
ми да се пре тва рам да је си јер, као што знаш, кад год ми не што по кло ниш, ср це ми се 
на ја сту ку обе зна ни“ (NE, 23). Са да „Днев ник“ већ ис ка че из сво је стан дард не жан ров-
ске ка те го ри је: ми ту ни смо во а је ри/слу ша о ци не ког при ват ног мо но ло га већ оп ште-
ња ко је леб ди из ме ђу „ослу шки ва ног“ обра ћа ња („Слу шај“ ов де зву чи го то во као 
иро нич на на ред ба) и епи сто ле (мо жда пи сам це та за хвал но сти). Ан ти лир ски и ан ти-
по ет ски, овај за пис та ко ђе пре и спи ту је на шу пред ста ву о то ме где да ло ци ра мо се бе 
у од но су на текст: ко смо ми у овој еко но ми ји го вор ни ка и адре са та; шта је „ствар но“ 
у овом днев ни ку, а шта ни је?

Осим то га, као и дру ги по ет ски ци клу си из тог пе ри о да (на ро чи то онај у Ре чи ма за 
док то ра Ј. [1978]), Свој бож јој де ци у пр ви план ста вља оно што је Барт – у чу ве ном 
есе ју „Смрт ау то ра“ из 1967, об ја вље ном на ен гле ском не ко ли ко го ди на пре не го што 
је на пи сан текст Свој бож јој де ци – на звао дру штве ним „тки вом ци та та“ из ко јег по ти че 
пи са ње и ко је по сре ду је сва ки чин са мо про јек ци је или лир ске иден ти фи ка ци је.93 
Оде љак под на сло вом „Не ке ства ри око мог рад ног сто ла“, ко ји на из глед обе ћа ва 
упра во ау то би о граф ске ин фор ма ци је ка кве би обо жа ва лац за ин те ре со ван да упо зна 
„ствар ну“ Ен Сек стон по же лео од пе сни ки њи ног „днев ни ка“, ста вља ак це нат на ме ди-
ја ци ју ње ног де ла кроз дру ге тек сто ве, што баш и ни су де та љи ко ји би је пар ти ку ла-
ри зо ва ли као ау тор ку. За пис зби ја ша лу с иде јом да текст под ра зу ме ва ау тор ско при-
су ство или „глас“: „Ако при сло ниш уво на књи гу, мо жеш је чу ти ка ко го во ри. Та ну шан 
глас, гла сић, не што као ма ри о не та, асек су ал но. А шта је сад па ово? Над мо јом гла вом 
ТЕ ЛО ЏО НА БРА У НА дик ти ра ЕРОТ СКОЈ ПО Е ЗИ ЈИ. И та ко да ље“ (NE, 24). Ако текст го-
во ри, шта ће га ућут ка ти? Сек сто но ва с ху мо ром ли те ра ли зу је бр ка ње тек ста са осо бом 
кроз та кве пре у ве ли ча не ан тро по мор фи зме, на бра ја ју ћи раз не ци та те – ци ља но „ано-
ним не“ – ко ји су „се ло теј пом при ле пље ни“ из над сто ла (24). Ци та ти су ис пи са ни кур-
зи вом (да кле, ин ди ка тив но, ни су под на вод ни ци ма), и ве ћи ном фи гу ри шу текст као 
за се бан, раз дво јен од ау то ро ве лич но сти и те ла. Пр ви ци тат, „Пе сни ке и пра си ће ни ко 
не це ни док не умру“ (24), гро теск но бр ка по раст вред но сти пра се ћег те ла (као хра не) 
на кон смр ти са пост хум ним угле дом (и по ра стом вред но сти) пи шче вог опу са. У дру гом 
ци та ту – „Што ви ше пи шем, то ми се ви ше чи ни да ме ти ши на из је да“ (24; ци тат ко ји 

93 Ro land Bart hes, “The De ath of the Aut hor“ (1968), у: Ima geMu sicText (New York: Mac mil lan, 1978), 146.
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Сек стон дру где при пи су је Ч. К. Ви ли јам су) – текст не са мо да је иден ти чан ау тор ском 
гла су или ау тор ској лич но сти, не го чак иза зи ва са мо по ти ра ње и ућут ки ва ње. Из бор 
се на ста вља сле де ћим: „А ево и Пу шки на, не баш ано ним ног: И с га ђе њем чи та ју ћи свој 
жи вот, дрх тим и ку нем“ (24); овај ци тат по ти че из Пу шки но ве пе сме „Се ћа ње“ (1828) 
и фи гу ра тив но на гла ша ва ути сак стра но сти тек ста за соп ство ко је га је на пи са ло.94 Ен 
Сек стон у истом па са жу на ста вља, „И још: Не сре ћа је леп ша кад је гле даш кроз про зор 
не го кад си уну тра. И та ко да ље“ (24). Чи ње ни ца да Сек сто но ва оста вља не раз ја шње-
но да ли је и дру ги ци тат из Пу шки на (пре у зет је за пра во од ја пан ског ро ма но пи сца 
Ју ки ја Ми ши ме) де лу је уса гла ше но са де ак цен то ва њем ау тор ства као та квог у овом 
одељ ку.95

Же лим да на гла сим да је то што се на ла зи „око“ сто ла Ен Сек стон, у крај њој ли ни ји, 
тре ти ра но као текст – ко мич но бр бљив али ин ди ка тив но „ано ни ман“ – у фи гу ри ко ја 
ис ти че да је „глас“ јав но кон стру и сан, те да је пер со нал ни текст де ри ва ти ван, а не хе-
рој ски. Ка да су ова ко бр бљи ви, текст и ау тор ство ни су хе рој ски. Вре ди на ве сти оста так 
овог за пи са у це ли ни, због суп тил ног по и гра ва ња, кроз фи гу ру обра ћа ња, с про бле-
мом ве зи ва ња тек ста за осо бу:

Та мо је го ре и Сви ни јев те ле грам. Имаш сре ће, те ле гра фи ше он. Је ли то љу бо мо ра? 
Не, упра во чи таш Град ски из ве штај, че сто чи таш ства ри на глас и то го то во да по му
ћу је мо је ме ди та ци је. Са да гле даш у па стрм ку. Осу ђе ну на про паст. Сли ка мо је мај ке је 
го ре де сно из над сто ла. Ка да је та фо то гра фи ја сни мље на, би ла је и она осу ђе на на про
паст. Чи таш на глас: Че тр де сет и пет псе ћих ује да у гра ду. Не ма то ве зе с на ма. Наш пас 
са мо жа бе ује да. Пе то ро по бе глих од ку ће и пе то ро твр до гла ве де це. Де це твр до гла ве 
али не при ја вље не. Те ле фон, ме ни иза ле ђа и ма ло уде сно, по са дио се та мо као Ге не рал 
(не мач ки) (SS). У се би др жи гла со ве ко је во лим као и не знан це, че ту про сја ка што тра же 
да им пре ви јем ра не. Па стрм ке по ста ју жи вах ни је. Чи ни се да мај ка гле да у њих. Ка да смо 
већ код те ле фо на, ју че се Сви ни ја вио из Ау стра ли је да ми че сти та ро ђен дан. (По гре шан 
дан. Ја сам де ве ти но вем бар.) Ста ви ла сам на коц ку сво је књи ге и ре кли су ми: „Ше тај, 
ба то“. И што да не? Све ства ри ле по том об да ре не осу ђе не су на про паст. Два слу ча ја 
кан це ра, чи таш ти. (24–25)

На гли пре лаз са Сви ни је вог те ле граф ског обра ћа ња („Имаш сре ће“) на ам би ва-
лент но и ти по граф ски раз ли чи то „Је ли то љу бо мо ра?“ ства ра збр ку из ме ђу јед ног и 
дру гог „ти“, за ма гљу ју ћи и на шу пред ста ву о то ме ко ме се пе сма обра ћа. Збу њу је нас 
и чи ње ни ца да је, од мах по том, оно дру го „ти“ при ка за но ка ко чи та. На кра ју кра је ва, 
ми, ја и ви, упра во чи та мо; пре не го што ре че ни ца иден ти фи ку је шта се то чи та („Град-
ски из ве штај“), ми –ја –на час до би ја мо при ли ку да се иден ти фи ку је мо са срећ ним „ти“ 

94 Је дан ано ним ни чи та лац су ге ри ше да би ово мо гао би ти пре вод Ди ми три ја Об лен ског об ја вљен 
под на сло вом “Re mem bran ce“ у: The Pen guin Bo ok of Rus sian Ver se, ур. Ob lensky (New York: Pen guin, 
1962), 98. Да тум до пу шта та кву мо гућ ност, прем да, у том слу ча ју, ци тат ни је са свим та чан. Мо жда 
је у пи та њу не ки дру ги пре вод Пу шки на.
95 У ро ма ну Ју ки ја Ми ши ме За бра ње не бо је из 1951, об ја вље ном у ен гле ском пре во ду Ал фре да Х. 
Марк са 1968, на ла зи мо ову ре че ни цу у ма ло дру га чи јем об ли ку: „Ту ђа не сре ћа леп ша је кад се 
гле да кроз про зор не го кад се гле да из ну тра.“ Mis hi ma, For bid den Co lors, прев. Маркс (1968; ре принт, 
New York: Knopf, 1999), 80. 
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па за тим и са љу бо мор ним „ти“. Па саж при зна је кон фу зи ју у за ме ни ца ма с ко јом у 
на став ку ко ке ти ра, у сто пље ној ре че ни ци где агенс по ста је не ја сан, „че сто чи таш 
ства ри на глас“ и при зна је: „то го то во да по му ћу је мо је ме ди та ци је“ (25).

Чи је су ко је ме ди та ци је у овом слу ча ју? Сек сто но ва овом фи гу ром ин сце ни ра хумо-
ри стич ну ком пли ка ци ју Ели о то вог тре ћег, „ме ди та тив ног“ гла са из Три гла са по е зи је 
– „пе сни ка ко ји го во ри са мом се би“ – или пак „не го во ри ни ко ме“.96 То су ге ри ше да, 
чак и ако их схва ти мо у „лир ском“ ду ху (да кле, као да на ста ју без по ми сли на не ку од-
ре ђе ну пу бли ку), пе сни ки њи не ме ди та ци је ипак не мо же мо изо ло ва ти; оне ће се ти-
ца ти оно га што се на ла зи „око [њеног] сто ла“ као и ин тер пре та тив них со чи ва при ме-
ње них у њи хо вим чи та њи ма и ту ма че њи ма. Ако чи та ју ће „ја“ на глас чи та текст Ен 
Сек стон (као што га ја са да чи там), „ње не“ ме ди та ци је су и до слов но „по му ће не“. Шта-
ви ше, ова по му ће ност (гест ко ји ука зу је на ин тер су бјек тив ност и ин тер ак ци ју мо гу ћих 
чи та ња) го то во би се мо гла схва ти ти као ars po e ti ca за чи тав текст, с об зи ром на упор но 
бр ка ње тек ста с ау то ром и ко мич но пре у ве ли ча ва ње иде је да су тек сто ви пер фор ман-
си нео те ло вље ног „го во ра“, као и тен ден ци ју да ме не (као чи та о ца тек ста) збу њу је 
под спе ци фи ко ва ном фи гу ром не ког им пли цит ног слу ша о ца („ти“) у мо мен ти ма под-
спе ци фи ко ва ног обра ћа ња.

Тврд ња да чи та њем на глас „ти“ успе ва да по му ти „мо је“ ме ди та ци је ци ти ра и ста-
вља у пр ви план ону вр сту су бјек тив не иден ти фи ка ци је ко ју за го ва ра ју нор ма тив не 
кон вен ци је ме ди та тив ног лир ског чи та ња, по себ но вен дле ров ска иде ја да је ли ри ка 
при ват ни го вор пре ве ден у сце на рио за чи та о чев глас. У це ли ни узев, овај оде љак 
под се ћа нас на оно што у два де се том ве ку мно га чи та ња Ми ла по ти ску ју – сце ну пи-
шче вог рад ног сто ла и по ет ске кул ту ре, чи ја јав на осве шће ност на ди ла зи сце ну по-
вла че ња у оса му на ко ју је Мил мо гао (ма кар и не у бе дљи во) ра чу на ти као мо гућ ност. 
Сто га и текст као це ли на окре ће ле ђа гла сов но цен три ра ном мо де лу по ет ске ори ги-
нал но сти или пер со нал но екс пре сив ном „лир ском“ кон фе си о на ли зму, да би се усме-
рио ка сце ни ин тер тек сту ал ног пи са ња.

Ов де би се мо гао из не ти кон тра ар гу мент с по зи вом на чи ње ни цу да оде љак под 
на сло вом „Мај чин ра дио“ ак цен ту је по тен ци јал ну пси хо ло ги ју ко ја по кре ће чи тав 
текст, бу ду ћи да је, у овом слу ча ју, уми ру ћа „мај ка“ фи гу ри са на на та кав на чин да сим-
бо лич ки при зи ва ра ни је по ме ну ту па стрм ку као ри бу „под во дом, ко ја пум па шкр га ма, 
утр ну лог мо зга“ (26). Ова сим бо лич ка ма три ца упра во је оно што би нам „фрој дов ски 
лир ско“ чи та ње Хе лен Вен длер на ла га ло да от кри је мо (при че му Вен дле ро ва „фрој-
дов ски лир ско“ ко ри сти као тер ми но ло шку ал тер на ти ву за „ис по вед но“) – текст ко ји 
ће по се ја ти пси хо ло шке де та ље ка ко би чи та о че вој „ана ли зи“ до зво лио да раз ре ши 
пе сму кроз сим бо лич ко про у ча ва ње го вор ни ко ве пси хо ло ги је, у опе ра ци ји (где пе сник 
оба вља ана ли зу за чи та о ца) без ко је (за Х. Вен длер) „не ма пе сме“.97 У исто вре ме, ме-
ђу тим, овај оде љак ста вља ак це нат на ме ди ја то ре ко ји за сту па ју ствар не љу де: „Мај чин 
ра дио“ је фи гу ра за мај ку, али исто та ко, по ма ло збу њу ју ће, и на зив за два раз ли чи та 

96 Т. С. Ели от, The Three Vo i ces of Po e try. Об ја вље но за: The Na ti o nal Bo ok Le a gue (New York: Cam brid ge 
Uni ver sity Press, 1955), 16. 
97 Ven dler, Gi ven and the Ma de, 50. Вен дле ро ва та ко ђе ис ти че да је „свр ха ли ри ке, као жан ра, да 
пред ста вља уну тра шњи жи вот на та кав на чин да је и дру ги мо гу усво ји ти као прет по став ку“ (xi).
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ра дио-апа ра та, као и за оде љак у це ли ни. И ти ра дио-апа ра ти и на слов одељ ка увек 
су у кур зи ву; ре зул тат је бр ка ње „мај ке“, „ра дио-апа ра та“ и пи са ња.

Ова кон фу зи ја пот цр та ва тен ден ци ју тек ста да нам ус кра ти по ну ђе ну „ствар ну“ Ен 
Сек стон, бу ду ћи да се не очи та ва ни као скуп ре а ли стич ких де та ља ко ји ре пре зен ту ју 
лу ди ло ни ти као скуп ин ди ка то ра екс пре сив не есте ти ке. Оде љак под на сло вом „Пас“ 
на сли чан на чин под се ћа на „Пи та ње иден ти те та: по зо ри шни ко мад“ (1936) Гер тру де 
Стајн, и ан ти ци пи ра не ке аспек те им пер со нал но-пер со нал не ау то би о гра фи је Лин Хе-
џи ни ан Мој жи вот (1980), ти ме што у пр ви план ста вља при слу шки ва ње као про из вод-
њу зна че ња (а не као ње го во раз от кри ва ње):

„О Го спо де“, ка жу си ноћ на ТВу, „мо ре је та ко сил но, а мој пас је та ко ма ли.“ Чу ла сам 
пас. Ти ка жеш, ни су ре кли пас не го ча мац, а пас ио на ко не би ни шта зна чио. Али зна чи... 
Пас озна ча ва ме не и но ву ште ни цу, Деј зи. Не бих је ни за др жа ла да је ни смо на зва ли Деј зи. 
(Ју че си ми до нео бе ле ра де,98 не ру же, бе ле ра де, пра ви цвет. Он жи ви ду же од свих оста
лих у по су ди ци во де. Мо ра да си ми их ти дао! Ако ни си ти, ко је он да?) (29)

„Али зна чи“: мо гло би то да из го во ри „ти“ или „ја“, ус по ста вља ју ћи за ма гљен те рен 
из ме ђу нас, чи ме је на гла шен иден ти фи ка циј ски по рив да се текст чи та као да „озна-
ча ва“ Ен Сек стон. Шта ви ше, ка сни је у истом одељ ку, по тез кон стру и са ња крај ње идио-
син кра тич ког чи та ња ре че ни це: „О Го спо де, мо ре је та ко сил но, а мој пас та ко ма ли“ 
под се ћа на оно што Пол де Ман, у тек сту „Ан тро по мор фи зам и троп у ли ри ци“, на зи ва 
„хер ме не у тич ким, фал сич ним лир ским чи та њем не ра зу мљи вог“:99

„Мој пас је та ко ма ли“ зна чи да ће мо чак и нас две би ти про гу та не... Мо ре је мај ка, 
ве ћа од Ази је, а обе се тим ве ли ким дој ка ма над ви ја ју над оба лом. И та ко ја ше мо на њој 
мо ле ћи се за тре нут ке до брог рас по ло же ња... Она је моћ на, о Го спо де, али ја, са сво јим 
псе тан це том Деј зи, оста јем де те. 

Пре ви ше ком пли ко ва но, ха?
Са мо уз гред на ми сао, са мо не што о да ми и ње ном псе тан це ту, док за ко ра чу ју као 

што и чи не, у но ви жи вот. (29)

Тач но у мо мен ту ка да об ја шње ње мо гу ћег „зна че ња“ ре че ни це по ста је отво ре но 
пси хо ло ги зо ва но и те о ло ги зо ва но, по ве за но са смр ћу „Мај ке“ уну тар тек ста, дис курс 
ме ња пра вац пре на гла ше ним обра ћа њем, ре кло би се, чи та о цу – „Пре ви ше ком пли-
ко ва но, ха?“ – од би ја ју ћи ду бин ску пси хо ло ги ју и ком пли ку ју ћи на шу пред ста ву о 
то ме да ли је овај про је кат за сно ван на лич ном. 

Упра во тим од би ја њем, „Пас“ мар ки ра оче ки ва ње да текст по ну ди се ман тич ка 
сред ства за соп стве но ин тер пре та тив но за тва ра ње, та ко што то оче ки ва ње не ис пу-
ња ва. Тра же ћи од ау то ри та тив ног „ти“ да ве ру је у бе сми сле ну фра зу „али зна чи“, текст 
ипак ну ди јед но зна че ње ко је је ко мич но иди о син кра тич но, чак и бе сми сле но, а ин-
ди ка тив но за од брам бе ну про јек ци ју. По след ња ре че ни ца овог одељ ка ин сце ни ра то 

98 На ен гле ском: da i si es. (Прим. прев.)
99 Paul de Man, “An thro po morp hism and Tro pe in Lyric“, у: The Rhe to ric of Ro man ti cism (New York: Co lum-
bia Uni ver sity Press, 1984), 262.
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ди за ње ру ку од ин тер пре та ци је ти ме што чи та ње те ле ви зиј ске фра зе при ка зу је као 
„са мо не што о да ми и ње ном псе тан це ту“ – не као пор трет го вор ни це ко ја че зне да 
свет ин тер пре ти ра као да се обр ће око ње са ме, већ као ми сао и текст ко ји са мо игра 
сво ју уло гу и „про ла зи“ (29). Оно „ја“, ис пр ва то ли ко при вр же но соп стве ном чи та њу 
ре че ни це „Мо ре је та ко сил но а мој пас је та ко ма ли“, са да по ста је „да ма“ и „Деј зи“, 
„ње но псе тан це“. Све што је прет хо ди ло са да се чи та као ци ти ра на гра ђа, док Ен Сек-
стон екс по ни ра ци тат на, ин сце ни ра на свој ства прет по ста вље ног „гла са“ у на о ко днев-
нич ком за пи су.

Та кви ге сто ви осло ба ђа ју овај оде љак (а мо жда и чи та ву пе сму) фрој дов ске ин тер-
пре та тив не ло ги ке ко ју Хе лен Вен длер сма тра де фи ни ци јом по сле рат не ли ри ке и увек 
им пли цит ним до ме ном „лир ског“. За Вен дле ро ву, „ис ку ство фрој дов ске те ра пи је ге-
не ри са ло је но ве фор мал не по џан ро ве ли ри ке“ и „но ве фор мал не по ступ ке за ње но 
об ли ко ва ње“, што је ар гу мент ко ји уво ди исто риј ско-пси хо ло шки обрт у но во кри тич-
ком мо ду су лир ског чи та ња, али у су шти ни твр ди да пе сме тре ба чи та ти (са о бра зно 
но во кри тич кој пе да го ги ји) као дра ме ко је раз от кри ва ју ду бин ску пси хо ло ги ју сво јих 
су бје ка та (ако не и ау то ра).100 Хе лен Вен длер нас под сти че да аспек те пе сме чи та мо 
као знак „не че га по ти сну тог, све сти не до ступ ног“, те као „естет ска сред ства“ ко ји ма 
ау тор то не што под вр га ва ана ли зи.101

Ан ти лир ско чи та ње

За др жа ла бих се ов де на „лир ском“ схва ће ном као жа нр ко ји, од сре ди не два де се-
тог ве ка, де фи ни ше прет по став ка отво ре но сти за ин тер пре та тив ну ана ли зу. Ин тер-
пре та бил ност је оно што мно ге кри ти ке „лир ског“, по те кле од при ста ли ца аме рич ке 
аван гар де и је зич ког пи са ња, иден ти фи ку ју као нај срам ни ји аспект ли ри ке, онај ко ји 
се че сто пре ћут но или екс пли цит но по и сто ве ћу је са ис по вед ним. Крејг Двор кин за 
аван гар ду из 1970-их ка же да се она „екс пли цит но по зи ци о ни ра као про тив ник убр-
за ног ка но ни зо ва ња по е ти ке „ис по вед них“ пи са ца ко ји су углед сте кли то ком прет-
ход не де це ни је“, а јед на од при мар них од ли ка ло ше за о став шти не ис по вед ног, бар 
пре ма тој ге не ра ци ји аван гар ди ста, је сте пре ра да ис ку ства у пе сме за тво ре ног зна-
че ња.102 Ов де ва ља има ти на уму да по ме ну ти груп ни ма ни фест је зич ких ау то ра ка нон-
ску го вор ну пе сму иден ти фи ку је као ону у ко јој ис ку ство би ва „пре ра ђе но“ та ко да се 
„спе ци фич но сти ис ку ства рас пли њу ју у псе у до ин тим но сти све при сут ног ау тор ског 

100 Ven dler, Gi ven and the Ma de, 30.
101 Ibid., 49–50.
102 Cra ig Dwor kin, “Par ting with De scrip tion“, у: Ame ri can Wo men Po ets in 21st Cen tury: Whe re Lyric Me ets 
Lan gu a ge, ур. Cla u dia Ran ki ne; Ju li a na Spa hr (Mid dle town: CT: We sleyan  Uni ver sity Press, 2002), 243. 
Џу ли ја на Спар, зна чај на аван гард на пе сни ки ња и ко у ред ни ца књи ге у ко јој је об ја вљен Двор ки нов 
есеј, кон ста ту је да се књи га ба ви про ме на ма „лир ског“ на кон „је зич ког“: „на кон мо дер ни зма 
[лирика] је иза шла на лош глас као тра ди ци о на ли стич ка, као ро ман ти чар ска у по грд ном сми слу“. 
Spa hr, пред го вор: Ran ki ne и Spa hr, Ame ri can Wo men Po ets, 1. Ов де би се ва ља ло при се ти ти ко лек-
тив ног ма ни фе ста ау то ра по пут Си ли ма на, Лин Хеџиниjан и дру гих је зич ких пи са ца, у ко јем се за 
ка нон ску „го вор ну“ пе сму из 1970-их и 1980-их ка же да је „жан ров ски по ве за на с ис по вед ним“.
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’гла са’“, што је естет ска тен ден ци ја ко ју ау то ри „жан ров ски“ по ве зу ју са „ис по вед ном“ 
го вор ном пе смом“.103 Је дан од нај по зна ти јих по е тич ких есе ја Лин Хеџиниjан, „От пор 
за тва ра њу“ (1983), из но си ар гу мен те про тив „за тво ре ног тек ста“, ко ји де фи ни ше као 
„онај у ко јем су сви еле мен ти де ла усме ре ни ка са мо јед ном чи та њу. Сва ки еле мент 
по твр ђу је то чи та ње и осло ба ђа текст сва ке по тен ци јал не ам би ва лен ци је“.104 У пред-
го во ру пи са ном за по нов но об ја вљи ва ње овог есе ја у Је зи ку ис тра жи ва ња (2000), Лин 
Хеџиниjан као при мер „не га тив ног мо де ла“ „за тво ре ног тек ста“ ну ди не што што би 
мно ги асо ци ра ли са кон фе си о на ли змом: „при нуд ни, епи фа ниј ски мо дус јед ног де ла 
са вре ме не лир ске по е зи је,... ње го ве са мо за до вољ не пре тен зи је на уни вер зал ност и 
тен ден ци ја да пе сни ку до де ли уло гу чу ва ра Исти не“.105 Ин ди ка ти ван је, та ко ђе, њен 
опис „ис по ве сти“ у есе ју „Је зик и ’Рај’“ (1984), као „чуд ног об ли ка есте ти за ци је“ мо ти-
ви са ног „же љом за са зна њем али и же љом за об зна њи ва њем“, же љом ко ја те жи да се 
ис пу ни та ко што ис по вед ни су бјект „кроз до га ђа је по се же ка дру гој осо би и по ку ша-
ва да уве де све до ка“ ко ји ће по ста ти „пр ви и ори ги нал ни као и ком плет ни по зна ва лац 
[жељеног] на ра ти ва“.106 

Не мо ра мо да ле ко ићи да би смо про на шли кри тич ку по твр ду асо ци ја ци је са вре ме-
не ли ри ке са са мо за до вољ ном и бри жљи во кон стру и са ном или „при нуд ном“ епи фа ни-
јом те „за тво ре ним“, што ће ре ћи ла ким за ту ма че ње, свој стви ма.107 А ни је уо би ча је но 
да се де лу Ен Сек стон, ре цеп циј ски кла си фи ко ва ном као квин те сен ци јал но „лич на“, 
екс пре сив на и ис по вед на ли ри ка, при пи су је ак тив на кри ти ка или от пор том мо ду су. Баш 
на про тив, глав не од ли ке ко је би тре ба ло да де фи ни шу ис по вед ну ли ри ку – ау тен ти чан 
глас и екс пре си ја – ма хом су исте оне ко ји ма се су прот ста вља ју ан ти лир ски ста во ви. 

103 Sil li man и др., “Aest he tic Ten dency“, 264, 265.
104 Lyn He ji nian, “The Re jec tion of Clo su re“ (1983), у: Lan gu a ge of In qu iry, 43. 
105 Ibid., 40–41. 
106 He ji nian, “Lan gu a ge and ’Pa ra di se’“ (1984) у: Lan gu a ge of In qu iry, 75, 74. За њу, чи ни се, ни јед на 
ис по вест не мо же би ти „исти ни та“ због аспи ра ци је ис по вед ног на ра ти ва да пре вла да вре ме и 
ин тер пре та тив не кон тин ген ци је (74–75). 
107 Де Ман чи та Бо дле ро ва „Са гла сја“ и „Оп се си ју“ као фи гу ру и илу стра ци ју лир ске пе да го ги је. 
Ве за ко ју он ус по ста вља из ме ђу ли ри ке и ра зу мљи во сти ја сна је из сле де ћег ис ка за: „’Оп се си ја’ 
пре во ди ’Са гла сја’ у ра зу мљи вост, што је нај ма ње че му се мо же мо на да ти у успе шном чи та њу.“ За 
Де Ма на, та кво упа ри ва ње функ ци о ни ше као „мо дел за не ла год ну ком би на ци ју гро бљан ске мо-
ну мен тал но сти и па ра но ид ног стра ха ко ји ка рак те ри ше хер ме не у ти ку и пе да го ги ју лир ске по е-
зи је“ („Ан тро по мор фи зам и троп“, 259). Џе ром Мек ган 1980. ве ли ча је зич ко пи са ње у спе ци фич но 
ан ти лир ском кљу чу, опи су ју ћи га као „пи са ње... схва ће но као не што што се мо ра чи ни ти, а не као 
не што што тре ба ту ма чи ти“. McGann, “Con tem po rary Po e try: Al ter na te Ro u tes“, Cri ti cal In qu iry 13, 
бр. 3 (про ле ће 1987): 636 (кур зив мој). Да глас Бар бор иден ти фи ку је „ан ти ли ри ку“ као „ли ри ку пи-
са ну на су прот кон вен ци о нал ним кон цеп ти ма лир ског“ (7) (што је та у то ло ги ја ко ја ба ца све тло на 
че сто са мо и сцр пљу ју ћи ка рак тер де ба та о ли ри ци), ко је пак иден ти фи ку је, ци ти ра ју ћи Ро бер та 
Кро у ча, са „’су ро вим прин ци пи ма за тва ра ња тек ста’“ (24), спе ци фи ку ју ћи ан ти лир ске тен ден ци је 
као су прот ста вље не хер ме не у тич кој ин тер пре та ци ји и ја сно ћи. Bar bo ur, “Lyric/An ti-lyri c: So me 
No tes abo ut a Con cept“, u: Lyric/An tiLyri c: Es says on Con tem po rary Po e try, The Wri ter as Cri tic VII, гл. ур. 
Sma ro Kam bo u re li (Ed mon ton: Ne West), 7–32. Ro bert Kro etsch, “Fo re Play and En tran ce: The Con tem-
po rary Ca na dian Long Po em“, (1983), у: The Lo vely Tre ac hery of Words: Es says Se lec ted and New (Ox ford: 
Ox ford Uni ver sity Press, 1989), 227–134, 118.
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Чарлс Берн стин, мо жда (уз Лин Хеџиниjан) је дан од нај у ти цај ни јих пе сни ка и те о ре-
ти ча ра по ве за них с је зич ким пи са њем, ве зу из ме ђу го вор ни ка, „гла са“ и опа да ња 
ин тер пре та бил но сти ко ју Лин Хеџиниjан на зи ва „за тва ра њем“ пред ста вља као очи-
гле дан про блем ин тер пре та ци је ка да, у по е тич ком есе ју „Ра су те слам ке и љу ди од 
сла ме“ на во ди:

по сто ји увре же на прет по став ка да по е зи ја са зре ва кроз ло ци ра ње „соп стве ног гла са“, 
што нај че шће ни је ни шта ви ше од кон си стент но сти сти ла & пре зен та ци је. „Пе снич ки 
глас“ је јед но ста ван на чин кон тек сту а ли зо ва ња по е зи је ка ко би ова би ла лак ше ра зу
мљи ва (до ступ на сви ма без раз ли ке) као слу ша ње не ко га док при ча у се би свој стве ном 
ма ни ру (то јест, ослу шки ва ње осо бе из ван или ис под пе сме); али ова те а тра ли за ци ја 
ни је ну жно од ко ри сти за сва ку по је ди нач ну пе сму & по ка зу је тен ден ци ју да пе сни ков опус 
го то во у пот пу но сти ре ду ку је на лич ност.108

„Лак ше ра зу мљи ва“ и „до ступ на сви ма без раз ли ке“ као „при ча ње“ су ге ри ше ин-
тер пре та бил ност че сто при пи си ва ну „лир ском“ (у ана ли тич ким оце на ма), што пред-
ста вља ре дук ци ју (или гро те ску) Бра у е ро вих ме то до ло шких усло ва за чи та ње ли ри ке. 
Дру гим ре чи ма, иа ко су за Бра у е ра струч на ин тер пре та ци ја и „фик си ран“ тон би ли 
основ ни кри тич ки иде а ли, ње го ви ра до ви ин си сти ра ли су да се по е тич ка ана ли за 
то на и ста ва мо же по сти ћи са мо уз ве ли ки труд. Би ла би гру ба ре дук ци ја (а у не ким 
слу ча је ви ма и про ста гре шка) прет по ста ви ти да су сви ти кри ти ча ри по ве за ни с но вом 
кри ти ком за го ва ра ли пе сме ко је код чи та ла ца про из во де бе сло ве сну ре цеп тив ност, 
без ика квих лин гви стич ких или кон цеп ту ал них ин тер фе рен ци ја. Ла ко ћа ин тер пре та-
ци је, ме ђу тим, по ста ла је јед на од нај че шће по те за них са вре ме них оп ту жби про тив 
„лир ског“ (шта ви ше, сво је вр сна де фи ни ци ја „ло ше“ – но во кри тич ке, мејнстри мов ске, 
ис по вед не, ро ман ти чар ске – ли ри ке), или про тив оче ки вањâ од лир ске ин тер пре та-
ци је, што ове оп ту жбе за це ло чи ни „ре ак тив ном фор ма ци јом“, ка ко то ис ти че Џек сон, 
спрам до ми на ци је (ре ду ко ва не вер зи је) но ве кри ти ке и „лир ског“ иде а ла „ко ји мо же 
по сто ја ти са мо у те о ри ји“.109 

У ис ко ра ку по ве за ном с та квим бр ка њем пе са ма и ин тер пре та циј ских нор ми, ја вља 
се асо ци ја ци ја „лир ског“ са „ја сно ћом“, као на при мер код Реј Ар ман тра ут, ко ја осло-
ба ђа ју ћи по тен ци јал ан ти лир ског по и сто ве ћу је са од би ја њем ја сно ће као ком по зи ци-
о ним ци љем. Чи ње ни ца да Реј Ар ман тра ут про зи ва „фе ми ни стич ку кри ти ку [која ипак] 
на ста вља с ва ло ри за ци јом пе сме ко јом до ми ни ра јед на сли ка или је дан троп и по у здан 
(ау то ри та ти ван) на ра тив ни глас“, по себ но ука зу ју ћи на А. Остри кер и ње но ди вље ње 
„уо би ча је ном то ну по у зда не ле жер но сти“ Ели за бет Би шоп, су ге ри ше ми, исто та ко, да, 
има ги на тив но, ни јед на од две ју кри ти чар ки не по кри ва оп сег екс пе ри ме на та ко је је 
Е. Би шоп из во ди ла с ре то ри ком или пак ње ну сум њу у „тра ди ци ју сли ке“. У свом чи та њу 
пе сме Ша рон Олдс „Је ди на де вој ка на мо мач кој за ба ви“, Реј Ар ман тра ут кри ти ку је 

108 Char les Bern stein, “Stray Straws and Straw Men“, у: Con tent’s Dre am: Es says, 1975–1984 (Evan ston, IL: 
Nor thwe stern Uni ver sity Press, 2001), 44.
109 Jac kson, “Lyric“, Prin ce ton Encyclo pe dia of Po e try and Po e tics, ур. Ro land Gre e ne; Step hen Cus hman; 
Cla re Ca va nagh; Ja han Ra ma za ni; Paul Ro u zer, 4. изд. (Prin ce ton, Nj: Prin ce ton Uni ver sity Press, 2012), 833.
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ње ну „чи тљи вост“, ко ју по и сто ве ћу је с „им пе ри ја ли змом“ „гла са“, што је гле ди ште које 
под се ћа на иде ју Лин Хеџиниjан о еле мен ту „при ну де“ у са вре ме ној епи фа ниј ској ли-
ри ци. Реј Ар ман та ут ис ти че: „Ка да Олд со ва твр ди да зна о че му раз ми шља ње на ћер-
ка [изненађујуће до слов но чи та ње песме]... то ми је од бој но по пут аро гант ног упа да.“ 
Пре не бре га ва ју ћи мо гућ ност да пе сма Ша рон Олдс ни је за пис ње ног гла са те да су 
про јек ци ја и фан та зи ја те ме ове пе сме (ма да не твр дим ну жно да је су), Ар ман тра у то ва 
сво је ар гу мен те про тив на вод не ја сно ће пе сме Олд со ве су ми ра тврд њом: „При хва тљи-
ве су са мо ин фор ма ци је по ме ри кон то ли шу ћег ко да; ни су до зво ље на пре ми шља ња 
или спо ља шњи гла со ви. Ко ли ко ће та ква пе сма би ти ја сна за ви си од то га шта под ра-
зу ме ва но под ја сно ћом. Не сум њи во је са свим чи тљи ва.“ Је зич ко пи са ње, на су прот 
то ме, функ ци о ни ше по пут „кон тра пункт них си сте ма ко ји до пу шта ју де ло ва ње су ко-
бље них си ла и гла со ва (уну тра шњих и спо ља шњих)“.110

Ов де мо же мо за па зи ти тра чак по сра мљи вач ке оп ту жбе за го то во не у ро тич ну 
при вр же ност кон тро ли ко ја се ре дов но при пи су је ис по вед ном и „лир ском“ – „до зво-
ље на“, на при мер, им пли ци ра да пе сма Ша рон Олдс, у ди сци пли нар ном мо ду су, поти-
ску је кон флик те и не сла га ња и та ко кон тро ли ше чи та о че ву ре ак ци ју. Реј Ар ман тра ут 
за кљу чу је не ко ли ци ном су ге стив них пи та ња ка рак те ри стич них за ве ћи део је зич ки 
цен три ра ног пи са ња: „Ка ква је уза јам на ве за из ме ђу чи тљи во сти и кон вен ци је? Ка ко 
кон вен ци ја чи тљи во сти мо же ути ца ти на усва ја ње дру штве них ко до ва“?111 

Ин тер о га тив ни мо дус Ар ман тра у то ве сиг на ли ше ње ну же љу да оста ви про сто ра 
за ал тер на ти ве, али она већ има спре ман од го вор: кон вен ци је чи тљи во сти од ра жава-
ју и по твр ђу ју кон зер ва тив ну по ли ти ку. Јер упра во је та ја сно ћа и чи тљи вост, „за тво-
ре ност“ пре ма Лин Хе џи ни ан, оно што би ве ћи на аван гард но на стро је них кри ти ча ра 
го вор не „ли ри ке“ (схва ће не као ро ман ти чар ске, или ис по вед не) иден ти фи ко ва ла као 
ње но срам но са у че сни штво у ау то ри тар ним об ли ци ма мо ћи и не до ста так кри тич ког 
по тен ци ја ла – што је и глав на оп ту жба про тив ње и раз лог због ко јег је на уда ру кри-
ти ке, или пак би ва пот пу но од ба че на и пред ста вље на као ан ти тип.

Прем да ве ћи на ових ар гу ме на та по ти че из ди ску си ја ко је мо же мо да ти ра ти у раз-
до бље ка сних 1970-их и ра них 1980-их, је дан ра ни ји кључ ни мо ме нат за не по ве ре ње 
у ис по вед ну ли ри ку као „при нуд ну“ у свом „епи фа ниј ском“, „чи тљи вом“ мо ду су до га ђа 
се сре ди ном 1960-их, ка да но во кри тич ка аген да већ су ве ре но вла да на уни вер зи те-
ти ма али је зич ко пи са ње још ни је фор ми ра но као за се бан књи жев ни по крет. Го ди не 
1965, Френк О’Ха ра ис ка зу је за мор и не по ве ре ње по во дом фан та стич но ути цај не 
пе сме Ро бер та Ло у е ла „Час тво ро ва“: „Не ве ру јем да је ико ме ну жно да ухо ди љу бав-
ни ке док се ма зе на пар кин гу ка ко би на пи сао пе сму, и не ви дим за што је за ди вљу ју ће 
ка да не ко због то га осе ти кри ви цу. И тре ба да осе ћа кри ви цу. За што шпи ју ни ра? У че му 
је драж во а је ра?“112 Ка ко то пре до ча ва Ен Харт ман, О’Ха ра у Ло у е ло вом „ис по вед ном 

110 Rae Ar man tro ut, “Fe mi nist Po e tics and the Me a ning of Cla rity“, у: Ar ti fi ce and In de ter mi nacy: An Ant ho
logy of New Po e tics, ур. Chri stop her Be ach (Tu sca lo o sa: Uni ver sity of Ala ba ma Press,1998), 288–290.
111 Ibid., 295–296.
112 Ed ward Lu cie-Smith, “An In ter vi ew with Frank O’Ha ra“ (1966), у: Frank O’Ha ra, Stan ding Still and Wal king 
in New York, ур. Do nald Al len (Ber ke ley, CA: Grey Fox,1983), 4.
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мо ду су“ кри ти ку је упра во Ло у е ло ве „ла жне тврд ње о искре но сти и ка тар тич ном осло-
ба ђа њу кри ви це ко ја је за пра во пред у слов та квог осло ба ђа ња“.113 Овај мо дус ко ји Ен 
Харт ман иден ти фи ку је пре ко О’Ха ре, где је ин тер пре та бил на гра ђа (то бо же) по се ја на 
кроз текст на та кав на чин да де лу је спон та но и не све сно, умно го ме под се ћа на оквир-
не прет по став ке (ако не и дух) ко је Хе лен Вен длер при ме њу је у ре де скрип ци ји ис по-
вед ног тек ста као „фрој дов ске ли ри ке“. За Вен дле ро ву пак, та ква ли ри ка већ и сво јом 
струк ту ром про мо ви ше соп стве ну ана ли зу: „Она... тра га за из во ри ма кри ви це или 
лу ди ла у по ро дич ној исто ри ји, или у па то ло шкој скру пу ло зно сти, или пак у ре пре си-
ји јед не стра не соп ства; за тим про на ла зи естет ска сред ства за ин сце на ци ју соп стве не 
ана ли зе, и да ље од то га не мо же ићи,“ Фрој дов ска ли ри ка успе ва уто ли ко што спа са-
ва „де мо не за да тог“ (ствар них чи ње ни ца о лич ном сло му) осла ња ју ћи се на „се ра фи-
ме про из ве де ног“, под чи ме ми слим да под ра зу ме ва ве што аран жи ра ње за рад ин-
тер пре та тив не ана ли зе без ко је, за Вен дле ро ву „не ма пе сме“.114 Бу ду ћи да уна пред 
се је окви ре у ко ји ма чи та лац (кри ти чар? ана ли ти чар?) мо же да ана ли зи ра пси хо ло ги ју 
не ког су бјек та, вен дле ров ска фрој дов ска ли ри ка из и ску је упра во ону вр сту епи фа ниј-
ског ре ше ња ко је Реј Ар ман тра ут на зи ва „ја сно ћом“, ко је Берн стин сма тра „ре дук тив-
ним“, ко је Лин Хе џи ни ан на зи ва „са мо за до вољ ним“, и ко је О’Ха ра (ис пр ва) од ба цу је 
као из ве шта че но.115 

Ако нас дис кур зив ни трен до ви у књи жев ној исто ри ји на во де да де ло Ен Сек стон 
ола ко гру пи ше мо с фрој дов ском ли ри ком ко јој се Хе лен Вен длер ди ви док јој се аме-
рич ка по ет ска аван гар да из ру гу је, то на но си ште ту ве ли ком бро ју ра до ва Ен Сек стон, 
као и на шем по и ма њу исто ри је аме рич ке књи жев но сти. Прем да су пе сме Ен Сек стон, 
без ика кве сум ње, да ле ко ви ше на ра тив не и, бар на по вр ши ни, ви ше усме ре не на 
„го вор ни ка“ не го што су то је зич ки цен три ра ни тек сто ви, не ве ру јем да се ње но де ло 
мо же сме сти ти у окви ре уна пред по се ја ног, ја сног тек ста ко је му на ме ће ис по вед на 
ре пу та ци ја. Прет по ста вљам, на про тив, да се оно што је у де лу Ен Сек стон уз не ми ра-
ва ло кри ти ча ре то ком чи та ве ње не ка ри је ре ти ца ло от по ра пре ми си лир ског чи та ња 
по ко јој је пи са ње „не што што тре ба ин тер пре ти ра ти“, ка ко то фор му ли ше Џе ром 
Мек ган.116

Мо же мо ли ан ти лир ске стра те ги је по је ди них је зич ки цен три ра них прак си и пре-
на гла ше но пред ста вља ње лир ских нор ми код Сек сто но ве по сма тра ти као кон ти ну-
ал ни је не го што нам то кон вен ци је лир ског чи та ња до пу шта ју да ви ди мо? Да ли су 
чи тљи вост и ја сно ћа за пра во јед но те исто? По пут Реј Ар ман тра ут, имам спрем не 
од го во ре: и аван гар ди стич ко од ба ци ва ње „ис по вед ног“ и мејнстри мов ско од ба ци ва-
ње Ен Сек стон пре ви ђа ју соп стве ну за ин те ре со ва ност за ин тер пре та тив ни мо дус 
чи та ња (лир ско чи та ње) ко ји син так сич ки ко хе зив не ра до ве чи ни ја сни јим – или ма ње 

113 An ne Hart man; “Con fes si o nal Co un ter pu blics in Frank O’Ha ra and Al len Gin sberg“, Jo ur nal of Mo dern 
Li te ra tu re 28, бр. 4 (2005): 40.
114 Ven dler, Gi ven and the Ma de, 50, 57.
115 Ar man tro ut, “Fe mi nist Po e tics“, 288–290; Bern stein, “Stray Straws“, 44; He ji nian, “Re jec tion and Clo-
su re“, 41; O’Ha ra, “Per so nism“.
116 McGann, “Con tem po rary Po e try“, 636.
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чуд ним – не го што би то мо жда би ло нео п ход но, или чак пре по руч љи во. С дру ге стра-
не, ова ква прет по став ка ди рект но до во ди у пи та ње наш ста тус и функ ци ју као кри ти-
ча ра, ка ко је то 1968. уо чио Џон Еш бе ри, ис та кав ши, у при ка зу Со не та Те да Бе ри га на 
(ко ји је Њу јорк тајмс иза ба рао да не об ја ви) да је „по ли фо ни стил“ Бе ри га но вих пе са-
ма и оних њу јор шке шко ле „јед но од [њихових] истин ских до стиг ну ћа“ ко је „кри ти ку 
чи ни пре ва зи ђе ном“.117 

У ис ку ше њу сам да по ве ру јем да је Еш бе ри знао ко ли ко та ква тврд ња (као и та кве 
пе сме) мо же би ти за па љи ва и иза зов на: шта да ра ди мо с крат ком пе смом ко ја мо же 
по сто ја ти (и чак иза зва ти ди вље ње као „до стиг ну ће“) упр кос то ме што не по зи ва на 
„ана ли зу“ ко ју Вен дле ро ва и дру ги сма тра ју фун да мен тал ном за ли ри ку? Аван гар да 
се спрем но од ре кла ин тер пре та бил них тек сто ва кроз пи са ње „отво ре них“ тек сто ва, 
али не што је спо ри ја у од ри ца њу стра те ги ја чи та ња ко је ли ри зу ју и у су шти ни „за тва-
ра ју“ дру ге вр сте пе са ма.118 Кри тич ки здрав ра зум оче ки вао би да ће из бо ри на чи ње ни 
у пе сма ма по пут Бе ри га но вих, као што су под сти ца ње „по ли фо ни је“ кроз „раз би ја ње 
тра ди ци о нал не струк ту ре пе са ма“, ка ко то фор му ли ше Еш бе ри, и де а у то ри за ци ја го-
во ре ћег су бјек та, про из ве сти по ли фо ни ју и не ста нак по тре бе за кри ти ком на ко ји 
упо зо ра ва Еш бе ри.119 Ме ђу тим, и мно ге пе сме Ен Сек стон ко је се не слу же тим тех ни-
ка ма у ста њу су да по кре ну пи та ња о то ме где, за пра во, бо ра ви „ана ли за“: Да ли је 
про из во ди пи сац? Или пак кри ти чар? Пе сма „За Џо на, ко ји ме мо ли да се не рас пи ту-
јем да ље“, на при мер, по зи ва нас да бо ра ви мо на муч ној гра ни ци из ме ђу чи тљи вог и 
не чи тљи вог, ја сно ће и не про зир но сти, не осла ња ју ћи се при том на ра ди кал ну син так-
сич ку дис руп ци ју или раш чи ње но „ја“ (CP, 34). Ово се ре дов но за та шка ва у чи та њи ма 
– па ра док сал но, чак и ка да се она за ла жу за ма ње ау то би о граф ски фо ку си ра на чи та-
ња Ен Сек стон – ко ја се фо ку си ра ју на би о граф ску по за ди ну пе сме (по го то во она из 
пи са ма мен то ра Сек сто но ве ко ја се ти чу ње них ра до ва). Ни је да те по за ди не не ма: 
про вер љи ва је „исти на“ да се пе сма Ен Сек стон обра ћа Хол мсу и до слов це по на вља 
фра зе из Хол мсо вог пи сма.120 Али шта ће мо с пе смом чи та ном из ван кон тек ста Хол-
мсо вог пи сма, из угла но вог или не а ка дем ског чи та о ца? 

Ово пи та ње и те ка ко вре ди по ста ви ти, јер ма кар и да је пе сма „За Џо на“ ја сни ја 
или „чи тљи ви ја“ од не ког Бе ри га но вог со не та, она се опи ре спрем ној чи тљи во сти за 

117 John As hbery, “Re vi ew of Ted Ber ri gan’s The Son nets“, у: Se lec ted Pro se, ур. Eu ge ne Ric hie (Ann Ar bor: 
Uni ver sity of Mic hi gan Press, 2005), 117–119.
118 За ни мљив при мер ове кон тра дик ци је пру жа Мар џо ри Пер лоф у свом чи та њу пе сме “The Lo ve 
Song of J. Al fred Pru frock“, нај пре као квин те се ци јал но за тво ре ног сим бо ли стич ког тек ста, по чет-
ком 1980-их, а по том као (кон тра дик тор но прет ход ном при ка зу) па ра го на аван гард не „отво ре-
но сти“, 2001. Ви де ти: Per loff, ’Li nes Con ver ging and Cros sing’: The ’French’ De ca de of Wil li am Car los 
Wil li ams“, у: The Po e tics of In de ter mi nacy: Rim baud to Ca ge (Prin ce ton, Nj: Prin ce ton Uni ver sity Press, 
1981), 109–154, по себ но стр. 114; и Per loff, “Avant-Gar de Eli ot“, у: 21stCen tury Mo der nism: The “New“ 
Po e tics (Mal den, MA: Blac kwell, 2002), 7–43.
119 As hbery, “Re vi ew“, 119.
120 Ви де ти: Gill, “Tex tu al Con fes si ons“, 73, за ин вен тар „кри ти чар ског кон сен зу са о зна ча ју те пе сме 
као екс пре си је [исповедне] по е ти ке Ен Сек стон“. Џо Гил ис ти че да се не ра ди о „од бра ни оно га 
што ис по вест раз от кри ва“ већ о „ег зем пли фи ка ци ји на чи на на ко ји она функ ци о ни ше“.
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ко ју се ина че оп ту жу је ли ри ка. Чак и уз по зна ва ње би о гра фи је, чак и док се пе сма 
раз ви ја, под спе ци фи ко ва ни ре фе рен ти спре ча ва ју увид у „те му“ пе сме, као да (на на чин 
ко ји ме под се ћа на те зе Пер лоф о О’Ха ри ним пе сма ма и „Пер со ни зму“) ослу шку је мо 
са мо јед ну стра ну ин тим ног те ле фон ског раз го во ра за ко ји нам не до ста је за до во ља-
ва ју ћи кон текст.121 Ком плек сна увод на ре че ни ца ове пе сме раз ви ја се кроз де вет 
сти хо ва, а по чи ње ова ко:

Ни је да је то би ло ле по,
не го је, на кра ју, по сто јао
не ки осе ћај ре да у то ме;
не што вред но уче ња
у том уском днев ни ку мо га ума,
у оп штим ме сти ма луд ни це (CP, 34)

Оста је нам да на га ђа мо, кроз ову ре че ни цу и це лу пе сму, шта зна чи „то“. Да ли се 
„у то ме“ од но си на „уски днев ник мо га ума“ или на „оп шта ме ста луд ни це“ (и јед но и 
дру го је гра ма тич ки мо гу ће)?122 Бу ду ћи да „Џон“ из ри чи то од би ја про пи ти ва ње, па жња 
се усме ра ва на пи та ња и њи хо ву мо гућ но на ме тљи ву и не же ље ну при ро ду.

Као што је то слу чај и у мно гим О’Ха ри ним пе сма ма, чи ње ни ца да се евен ту ал ном 
ту ма чу оте жа ва при ступ овој гра ђи про из и ла зи из струк ту ре обра ћа ња у пе сми, пре 
не го из при кра ће не син так се или из ра же них елип тич ких тен ден ци ја (ко је на ла зи мо 
у ве ћи ни је зич ки цен три ра них тек сто ва): из бли за пра ти мо рас пра ву за чи ју пред и-
сто ри ју Ен Сек стон сва ка ко ни је мо гла оче ки ва ти да ће ико ме дру гом би ти по зна та. 
Ма да пе сма у на ма по бу ђу је за ни ма ње за кон текст (у пи та њу је, до слов но, при ват но 
обра ћа ње из ре че но јав но, као што и оче ку је мо од ли ри ке), обра ћа ње ни је пред ви-
ђе но „за“ уни вер за ли зо ва не „нас“, ка ко би дик ти ра ло Ми ло во схва та ње ли ри ке из 
де вет на е стог ве ка. То је, за пра во, оно што Хол мса бри не у пе сма ма Ен Сек стон, ка ко 
и сам ка же у свом пи сму (са да се и ја ода јем би о граф ском чи та њу): „али шта је [твоја 
поезија] за дру ге?“ Као што је Ен Сек стон зна ла, Хол мсу су ње не пе сме де ло ва ле сра-
мот но упра во за то што је од би ја ла да го во ри „за“ дру ге. Од го во ри ла му је пи смом од 
30. ја ну а ра, 1961: „Кад се све са бе ре, Џо не, та мо где би мо гао би ти по но сан на ме не, 
ти ме се сти диш“ (Пи сма, 119). Али Холмс гре ши кад за ми шља да ће ње го ву иден ти-
фи ка ци ју са тек стом до жи ве ти и сви дру ги; за пра во, пе сма из во ди на гли за о крет од 
иден ти фи ка циј ског мо де ла лир ског чи та ња та ко што у пр ви план из ба цу је го вор с 
при зву ком апе ла, са мо да би на ста ви ла да ус кра ћу је кон текст ко ји би га учи нио сми-
сле ним. Го то во да уоп ште не ма мо при сту па ис по ве сти и рас пра ви ко ја се од и гра ва 
на стра ни ци. 

Ду жи па саж (пет на ест сти хо ва) ко ји про ши ру је ослу шки ва но обра ћа ње за пра во 
нас од вра ћа ка ко од ан тро по мор фич ког чи та ња та ко и од за тва ра ју ће ин тер пре та ци је. 

121 „’Пер со ни зам’ озна ча ва илу зи ју ин тим ног раз го во ра из ме ђу „ја“ и „ти“ (или по не кад „ми“, „он“, 
„они“ или „не ко“) ко ја нам да је осе ћај да при слу шку је мо те ку ћи раз го вор, да смо при сут ни.“ Mar-
jo rie Per loff, Frank O’Ha ra: Po et among Pa in ters (Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press,1998), 26–27. 
122 Још јед на пе сма ко ја ова ко по сту па, и то још из ра зи ти је, је „Шта је то“ (1960; CP 25).
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По чи ње и за вр ша ва се по ма ло над ре ал ном сли ком пе сни ки њи не гла ве као не ке вр сте 
ста кле не ку гле за ри би це:

Лу пи ла сам се по гла ви;
би ло је то ста кло, пре вр ну та ку гла.
Сит на је то ствар
бе сне ти у соп стве ној ку гли.
У по чет ку је би ла при ват на.
Он да је би ла ви ше од ме не;
би ла је ти, или тво ја ку ћа
или тво ја ку хи ња.
И ако окре неш ле ђа
јер не ма по у ке у ово ме
др жа ћу сво ју не зграп ну ку глу,
са свим ње ним на пу клим зве зда ма што си ја ју
као ком пли ко ва на лаж,
и об ло жи ти је но вом ко жом
као да оде вам по мо ран џу
или не ко чуд но сун це. (CP, 34, сти хо ви 17–32)

Опи ру ћи се пра ви лу да пе сме чи та о цу да ју ја сну сли ку о су бјек ту, пе сма се на ста-
вља из у зет но за мр ше ном се ри јом сме њи ва ња за ме ни ца и сли ка ма ко је су не ја сне и 
чуд не де лом и за то што пре тва ра ју љу де (или су то емо ци је?) у про сто ре и ства ри: „ја“ 
по ста је „ти“ ко је по ста је „тво ја ку ћа / или тво ја ку хи ња“; за тим „ја“ опет по ста је „ти“, 
ко је окре ће ле ђа, да би се по но во укљу чи ло не ко „ја“ опи са но пост ва ре ном спо соб-
но шћу да „др жи“ „сво ју“ (не ка да шњу) гла ву, са да „не зграп ну ку глу“. Та кви про мен љи ви 
иден ти те ти и де пер со ни фи ка ци је до при но се опи ра њу сти хо ва сва ком мо гу ћем чи та-
њу и ре ме те сли ку прет по ста вље ног „го вор ни ка“.

Од би ја ње ја сно ће и ми ме зе по стиг ну то је не чим што упа дљи во (мо жда и не ла год-
но) ли чи на „ло ше“, да кле не пре ци зно, пи са ње. Дво сми сле но сти се гра ни че с пот пу ном 
не ја сно шћу. Да ли зве зде због не ког на ро чи тог сја ја по ста ју „ком пли ко ва на лаж“? Или 
је реч о то ме да и та ко на пу кле си ја ју? И што је нај ва жни је, ка кав би учи нак овај гест 
мо гао има ти „за Џо на“? Да му за др жи па жњу? Да га од би је, по ве ћа ва ју ћи дис тан цу 
из ме ђу њих дво је? То уоп ште ни је ја сно. По мо ран џа, ко жа, сун че ва све тлост и ста кло 
(три сли ке по ну ђе не за „то“ што ће би ти пре о бли ко ва но за Џо на уко ли ко „окре не ле-
ђа“) не укла па ју се у ја сан дик циј ски или ме та фо рич ки обра зац ко ји Реј Ар ман тра ут 
кри ти ку је у мејнстрим тек сто ви ма. Те шко је, до ду ше, за ми сли ти да не ко „оде ва по мо-
ран џу“: да ли је по мо ран џи на ко жа већ огу ље на? Да ли се та оде ћа – или дре синг за 
са ла ту? – ста вља на во ће (оно ис под по мо ран џи не ко ре) или на ко жу (са му ко ру по-
мо ран џе)? Бу ду ћи да ста кле на ку гла, ко жа, по мо ран џа и сун це ме то ни миј ски мо гу 
упу ћи ва ти на „ли це“ (што би смо по не ком мо де лу лир ског чи та ња оче ки ва ли да ви-
ди мо као „во ће/плод“ (оли че ње?) тру да уло же ног у ин тер пре та ци ју, ствар ре флек то-
ва ну или ви ђе ну кроз ста кло у за го нет ки), ефе кат се сво ди на осе ћај бес ко нач ног 
ма ски ра ња и за ма гљи ва ња. Те шко је пре ви де ти не ја сност сле де ћих сти хо ва: „Мо ра 
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да по сто ји не што по себ но / за не ко га / у овој вр сти на де“ (35). Удва ја ње не спе ци фи ко-
ва ног „не што“ и „не ко“ ја сно ука зу је да пе сма од би ја ја сно ћу ан тро по мор фич ке иден-
ти фи ка ци је и уме сто то га то сво је не што ну ди са мо in po ten tia и у ми ни мал но пре дик-
тив ним и уни вер за ли зу ју ћим окви ри ма. Чи ни се као да нас је зик не пре кид но оме та: 
ка ква је то вр ста на де? Ка ко оде ва ње по мо ран џе или „чуд ног сун ца“ мо же би ти „вр ста 
на де“? И та ко да ље.

На овај на чин, оп скур на пе сма и њен па ра текст са здан од би о граф ских чи та ња по-
кре ћу ва жна пи та ња о то ме ка ко, и под ко јим усло ви ма, чи та о ци иден ти фи ку ју пе сме 
(или се иден ти фи ку ју с њи ма), њи хо ве го во ре ће су бјек те и њи хо ве ау то ре. Прем да 
ра на је зич ка кри ти ка „го вор не“ пе сме им пли цит но оп ту жу је „ја“-цен трич не, „ис по вед-
не“ и „ра ди о нич ке“ пе сме (раз ли чи ти на чи ни иден ти фи ко ва ња оно га што је би ло ши-
ро ко при хва ће но као па ра гон „ли ри ке“ у „зва нич ној по ет ској кул ту ри“ 1970-их и 1980-их) 
због то га што ну де та кве чи но ве иден ти фи ка ци је – што усва ја ју и по др жа ва ју је дан 
ису ви ше сим пли ци стич ки мо дел ко му ни ка ци је и то у вре ме нај го рих ма ни фе ста ци ја 
по тро шач ког ка пи та ли зма – пе сма „За Џо на“ по зи ва нас да бо ље раз ми сли мо: она се 
за пра во опи ре Хол мсу и за до во ља ва же љу Реј Ар ман тра ут за суп тил ни јом, ма ње по-
тро шном, ви ше мул ти во кал ном пе смом ти ме што те сти ра на шу же љу за ње ном иден-
ти фи ка ци јом (иден ти фи ка ци јом с њом).123 

Ако је пе сма то у ста њу да учи ни, на ме ће се пи та ње шта се, у са вре ме ним по е тич-
ким кул ту ра ма, вред ну је као „по ет ска“ те жи на, ко ју Ен дру Озборн, под од ред ни цом 
„те жи на“ у Прин стон ској ен ци кло пе ди ји по е зи је и по е ти ке, де фи ни ше као „от пор бр зој 
и са мо по у зда ној ин тер пре та ци ји“. Озборн про ниц љи во за па жа да „те жи на“, иа ко се 
„кон вен ци о нал но при пи су је са мим пе сма ма“, за пра во „пре ци зни је озна ча ва ин тер-
пре та тив но ис ку ство у афек тив ним окви ри ма“, чи ме скре ће па жњу на ан тро по мор-
фи ку ко ја не ми нов но пра ти лир ска чи та ња.124 Об ли ци „так тич ке“ и „он то ло шке“ те жи-
не (кр ше ња уго во ра о пи шче вој ко му ни ка ци ји с чи та о ци ма) ко је су мно ги чи та о ци 
ли ри ке сре ди ном ве ка це ни ли у ра ди кал ним мо дер ни стич ким де ли ма – по себ но 
фор ме па ра так се и елип се – би ле су, ипак, оне ко је би зах те ван кри ти чар мо гао до ве-
сти у чи тљи ви ред, што су ге ри ше уло гу ко ју ана ли за игра у де фи ни са њу, па и раз ре-
ша ва њу ре фе рент них окви ра за те жи ну. Мо гло би се ре ћи да де ло Ен Сек стон од би ја 
мо гућ ност раз ре ша ва ња соп стве не те жи не; у овом сми слу, њен про је кат мо гу ће је 

123 За не ко ли ко при ме ра је зич ке кри ти ке, ви де ти Берн сти но ве есе је у: Con tent’s Dre am, “Stray Straws“ 
и “Tho ught’s Me a su re“, по себ но 77–82. Ви де ти та ко ђе: Ro bert Gre ni er, “On Spe ech“ (1971), у: Sil li man, 
In the Ame ri can Tree, 477–478. Ви де ти та ко ђе: Sil li man и др., “Aest he tic Ten dency“, по себ но 264–265, 
где се за пред мет ни мо дус ка же да је „жан ров ски по ве зан с ра ним при ме ри ма ис по вед не го вор-
не пе сме“. Ви де ти та ко ђе: Lee Bar lett, ре зи ме о лир ским кон вен ци ја ма спрам ко јих су је зич ки 
цен три ра ни ау то ри иден ти фи ко ва ли сво је ци ље ве, у: “What Is ’Lan gu a ge Po e try’?“, Cri ti cal In qu iry 
12 (1986): 741–752. Бар тлет ци ти ра се ми нал но пре да ва ње Бо ба Пе рел ма на “The First Per son“, на 
те му „го вор не пе сме“ и тро па „про на ла же ња соп стве ног гла са“ 743. Pe rel man, “The First Per son“, 
Hills 6–7 (про ле ће1980): 156.
124 An drew Os born, “Dif  culty“, у: The Prin ce ton Encyclo pe dia of Po e try and Po e tics, ур. Ro land Gre e ne, 
Step hen Cus hmans, Cla re Ca va nagh, Ja han Ra ma za ni и Paul Ro u zer, 4. изд. Prin ce ton Uni ver sity Press, 
2012, 364.
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под ве сти под оно што Вер нон Ше тли ис ти че о Еш бе ри је вом об ли ку „те жи не“ – пре-
не бре га ва ње „кон вен ци ја... ге не ри са них ака дем ском апро при ја ци јом мо дер ни зма“ 
и од лу ка „да не ства ра у окви ру [интерпретативних] па ра диг ми ко је ну ди но ва кри-
тика“.125 

Ово би зна чи ло да за вр шна фи гу ра у пе сми „За Џо на“ на гла ша ва „при су ство и при-
ро ду ко до ва чи та ња“, ка ко је то Мек ган за бе ле жио о Берн сти но вом де лу, али на 
на чи не за ко ји ма ни смо на ви кли да тра га мо у ис по вед ним тек сто ви ма.126 За вр ше так 
пе сме зву чи као от кро ве ње или епи фа ни ја, али нам ма ло шта от кри ва осим на шег 
оче ки ва ња да ће из ро ни ти је дин стве но зна че ње (по пут ли ца ко је че зне мо да ви ди мо 
ка ко из ра ња ис под ве ла) и не ки уни вер за лан ин тер пре та тив ни кључ за чи та ње све га 
оста лог:

ма да је твој страх би ло чи ји страх,
као не ви дљи ви вео из ме ђу свих нас...
и по не кад у при ват но сти,
мо ја ку хи ња, тво ја ку хи ња,
мо је ли це, тво је ли це. (CP, 35, сти хо ви 40–44)

Прем да мно ги кри ти ча ри ове сти хо ве и пе сму у це ли ни чи та ју као од бра ну ис по-
вед ног и ње го вих по тен ци јал них до бро би ти за дру ге или, ка ко то чи ни Џо Гил, као 
при каз функ ци о ни са ња ис по ве сти („кри зни мо ме нат у су бјек то вој пред ста ви о се би... 
ко ји се из ла же кон тем пла ци ји ка ко го вор ни ка та ко и чи та о ца“, ов де бих још јед ном 
на гла си ла ап со лут но од би ја ње пе сме да спе ци фи ку је соп стве ну са др жи ну.127 Шта ви-
ше, у тим за кључ ним сти хо ви ма сти же мо до крај ње тач ке нео д ре ђе но сти. Фи гу ра 
ве ла ко ји се од не куд на ла зи „из ме ђу свих нас“ на гла ша ва до ко је ме ре пе сма иг но ри-
ше кôд чи та ња у ко јем по вр ши на на го ве шта ва ду би ну, јер не што „не ви дљи во“ и „из-
ме ђу свих нас“ по нај ма ње ли чи на вео. Ве ло ви нај че шће раз два ја ју јед ну ствар од 
дру ге (ус по ста вља ју би нар ну по де лу на уну тра шње и спо ља шње, на при ват но ли це и 
јав ни свет) те сто га обич но под ра зу ме ва ју ства ри у би нар ном од но су по вр ши не и 
ду би не. Ако се овај вео на ла зи „из ме ђу свих нас“, он да је слич ни ји ва зду ху – не че му 
све при сут ном али не ви дљи вом, чи је при су ство (и моћ) узи ма мо за го то во или га и не 
при ме ћу је мо. По што не зна мо шта је „то“ или „не што“, „страх“ ко ји то иза зи ва, бу ду ћи 
да не при па да „сви ма“ већ „би ло ко ме“ (ано ним ним, по је ди нач ним лич но сти ма) те шко 
је за ми сли ти:

Ово је не што [ш та то?] што ни кад не бих про на шла
на не ком леп шем ме сту, дра ги мој,
ма да је твој страх би ло чи ји страх,
као не ви дљи ви вео из ме ђу свих нас...(сти хо ви 38–41)

125 She tley, Af ter the De ath of Po e try, 104.
126 Je ro me McGann, The Po int Is to Chan ge It: Po e try and Cri ti cism in the Con ti nu ing Pre sent (Tu sca lo o sa: 
Uni ver sity of Ala ba ma Press, 2007), 97. 
127 Gill, “Tex tu al Con fes si ons“, 72.
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Ов де се, ко нач но, мо гу по зва ти и на епи граф пре у зет од Си ли ма на: „ако је зик за-
ми сли мо као ме диј... он да је то не ка вр ста мем бра не, јед на ко спо соб не да бло ки ра 
ствар но као и да му отво ри про лаз“.128 Је зик функ ци о ни ше као вео уко ли ко га учи ни-
мо ви дљи ви јим, а Сек сто но ва у овој пе сми то и чи ни и не чи ни. Пе сма ис пр ва ли чи на 
„ап сорп ци о ни“ текст, али го то во истог ча са „За Џо на“ скре ће у елип су, чи ме ука зу је 
на ма те ри јал ност је зи ка, те под се ћа да оно што по нај че шће сто ји „из ме ђу свих нас“ 
је сте је зик. Је зик ни је ап страк тан већ дру штве но уте ме љен; а упо треб на вред ност 
пе са ма за ви си од кон тек ста, јер пе сме сто је из ме ђу љу ди. По не кад, кон текст омо гу-
ћа ва да текст за зву чи као „би ло чи ји“, отво рен за про јек тив ну иден ти фи ка ци ју. А упра-
во због спе ци фич но сти кон тек ста ипак се мо же де си ти да пе сма ко ја је при лич но 
дво сми сле на, ап стракт на и за ве ћи ну чи та ла ца им пер со нал на на шем про фе со ру пи-
са ња за зву чи „скан да ло зно“ и „су ви ше при ват но“ са све и сва ко га. Уме сто да бра ни 
од ре ђе ну вр сту пе сме или по е ти ке за све, пе сма Сек сто но ве ну ди из во ђе ње ко је 
зву чи као са мо ра зот кри ва ју ћа при ча и го вор ни апел, све вре ме ин си сти ра ју ћи на 
то ме ко ли ко је ма ло у њој из ре че но.129

Оно што пе сма ста вља у пр ви план је сте чи ње ни ца да, чак и ка да су об ли ко ва не у 
при ват но сти, ми сли ко је имам о се би не го во ре са мо о ме ни: по што се не ти чу ис кљу-
чи во „те бе“ или „ме не“, оне пар ти ци пи ра ју у ши рим дис кур зив ним про бле ми ма и на 
тај на чин по ста ју „не што“ за „не ко га“. Ако пе сни ки ња то „не што“ ни је за че ла и фик си-
ра ла, он да ни сва ки ре ци пи јент „то“ не ће до жи ве ти на исти на чин: „И ако бих по ну ди-
ла не што дру го“, упо зо ра ва пе сма, „ти то не би пре по знао“. Ма да се ре че ни ца ту не 
за вр ша ва, ово по лу зна че ње – ко јим се ода ши ље са бла сна по ру ка ко ја не ма из гле да 
да стиг не до сме ра ног ин тер пре та тив ног ис пу ње ња – има по се бан зна чај, јер се Сек-
сто но ва че сто жа ли ла на кри ти ча ре скло не да ин си сти ра ју на по и сто ве ћи ва њу ње них 
пе са ма с њом са мом.130

128 Ron Sil li man, The New Sen ten ce (New York: Ro of, 1987), 181.
129 Ов де се ра зи ла зим с Де бо ром Нел сон, ко ја за па жа да пе сма екс пе ри мен ти ше с про це си ма 
чи та лач ке иден ти фи ка ци је, али ипак прет по ста вља (осла ња ју ћи се у ве ли кој ме ри на би о граф-
ски кон текст) да Сек сто но ва же ли ја сно да „ка же“ на ма и Џо ну (исто вре ме но) да се он за пра во 
бо ји иден ти фи ка ци је са же ном. Nel son, Pur su ing Pri vacy in Cold War Ame ri ca (New York: Co lum bia 
Uni ver sity Press,2002), 105. Те за Џо Гил мно го је бли жа мо јој, али сâм текст схва та але го рич но као 
од бра ну нар ци си зма, уз ар гу мен те ко ји, по вре ме но, де лу ју пре ви ше ли те ра ли зо ва но: „Пе сма 
Ен Сек стон ну ди је дан фун да мен тал но нар ци си стич ки мо ме нат кри зе у су бјек то вој пред ста ви 
о се би и сво јој по ве за но сти са спољ ним све том“ (“Tex tu al Con fes si ons“, 79). Џо Гил, шта ви ше, 
на ста вља тврд њом да се све то „из ла же кон тем пла ци ји ка ко го вор ни ка та ко и чи та о ца“ (Ibid., 
кур зив мој).
130 У ин тер вју и ма с Па три шом Маркс (1965) и с Ал фре дом По ли ном и Ви ли ја мом Хе је ном (1973), 
Сек сто но ва по ри че ге не рал ну прет по став ку да она го во ри исти ну. По ли ну и Хе је ну ка же: „Ми слим, 
не згод на је то ети ке та, ’ис по вед но’, јер че сто ми се де ша ва да ис по ве дам ства ри ко је се ни кад 
ни су до го ди ле.“ У: An ne Sex ton, No Evil Star: Se lec ted Es says, In ter vi ews, and Pro se, ур. Ste ven E. Col burn 
(Ann Ar bor: Uni ver sity of Mic hi gan Press, 1985), 75 (Marx), 133–134 (Po u lin i Heyen).
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Бле је ћи ра дио и ис по вед ни су бјект

У овом по гла вљу, циљ ми је да де ло Ен Сек стон осло бо дим сте га у ко је га ста вља 
тер мин „ис по вед но“. Аван гард на по е ти ка ути ца ла је на мој при ступ чи та њу са вре ме-
них пе са ма, иа ко уви ђам да је трај на, не срећ на за о став шти на ан ти лир ског дис кур са 
упра во очу ва ње тер ми на – ис по вед но, лир ско, глас – ко је но ва чи та ња на сто је да 
ре фор ми шу, про бле ма ти зу ју и из ло же кри ти ци. Прем да су ан ти и де а ли „го вор не пе-
сме“, „ра ди о нич ке пе сме“ и „ис по вед ног“ упе ча тљи ви и опре сив ни, ве ли ко је пи та ње 
ко ли ко се они уоп ште при ме њу ју – да нас или у про шло сти – у ствар ном пи са њу. От кри-
ће да се Ен Сек стон то ли ко ма ло укла па у „кон фе си о на ли зам“ с ко јим су је иден ти фи-
ко ва ли на ве ло ме је да се упи там да ли је та ква квин те сен ци јал на ис по вед на пе сма 
икад по сто ја ла. Кри ти ка од у век по ка зу је тен ден ци ју да срам ис по вед ног „лир ског“ 
пре ба ци на не ка кву ма ње зна чај ну, ин фе ри ор ну, или „ло шу“ кон фе си о нал ност. Али 
ко је то, ко ја то пе сма, квин те сен ци ја ис по вед ног? Сад кад су по је ди ни пи сци бли ски 
је зич ком прав цу при гр ли ли Сил ви ју Плат, ко ће нам по ну ди ти при мер „пра вог“ кон фе-
си о на ли зма?131 Мо жда Снод грас, ко ји је још ма ње чи тан не го Сек сто но ва?

Као што је већ ра ни је раз ма тра но, О’Ха ра а ка сни је и Хе лен Вен длер учи ни ли су 
ла ко при хва тљи вом те зу да је Ло у е лов „Час тво ро ва“ де фи ни ци ја фрој дов ског ана ли-
тич ког мо ду са. На ла зим да је ова тврд ња убе дљи ва, по себ но кад има мо у ви ду бри-
жљи вост с ко јом Ски це жи во та тра си ра ју ин тер пре та тив ни пут за чи та ње те за вр шне 
пе сме као кул ми на ци је це лок њи жне „сту ди је“ о по ре клу и ис хо ди ма „Ло у е ло вих“ 
мен тал них сло мо ва. Али чак се и „Час тво ро ва“ мо же чи та ти као да про бле ма ти зу је 
фи гу ру гла са и ис пу ње ња гла са као лич но сти на ко је су се Ло у ел и ње го ви кри ти ча ри 
та ко очи глед но осла ња ли.

Та пе сма (мо жда и зна те) бри жљи во ин сце ни ра, на кон че ти ри стро фе при лич но 
не са мо све сног опи сног на ра ти ва у пре зен ту, из не над ни скок у на ра тив ни пер фект 
ко ји, до след но О’Ха ри ном чи та њу, де лу је као при лич но са мо све сна при пре ма те ре на 
за лир ски, ис по вед ни мо ме нат: 

131 У не дав ном блог по сту, Ба рет Во тен ре ви ди ра свој ра ни ји „скеп ти ци зам“ пре ма „сва кој вр сти 
кон фе си о на ли зма“, до пу шта ју ћи мо гућ ност да су де це ни је кон стру и са ња ис по вед ног као „ло ше 
ли ри ке“ огра ни чи ле на ше раз у ме ва ње по тен ци јал не кри тич ке вред но сти ра до ва под ве де них 
под тај на зив. Чи та ју ћи де ло Сил ви је Плат у све тлу ње го ве ре цеп ци је у књи зи Џе клин Ро уз Про
га ња ње Сил ви је Плат, Во тен је од јед ном у ста њу да за ми сли Пла то ву ко ја „ап со лут но не ис ка зује 
фе ми ни стич ки бес ни ти ис по ве да ин тим не тај не“. У ње ном де лу он про на ла зи „јав ну ди мен зи ју 
пре зен та ци је соп ства“, или пак ње ну свест о јав ној кул ту ри (оној ме ша ви ни, ка ко то ка же Џ. Роуз, 
„ра та, кон зу ме ри зма, фо то гра фи је и ре ли ги је“) ко ја је усло ви ла мо ду „лич но екс пре сив не“ и 
„ис по вед не“ ли ри ке ка кву је и са ма пи са ла 1960-их. Во тен по зи ва и дру ге да са гле да ју Сил ви ју 
Плат у окви ри ма „кул тур не ло ги ке ко ја је про из ве ла The New Ame ri can Po ets – ...ре ви зи ју ко ја... 
нам по ма же да пре ва зи ђе мо по де лу на аван гар ду/мејнстрим, или по ста ван гар ду/кви је ти стич ку 
шко лу, ко ја већ то ли ко ду го оме та на ша раз ми шља ња о по е зи ји“. Wat ten, “En try 6: Sylvia Plath’s 
Col la ge“, Bar ret tWat ten.net , 16. ја ну ар 2010, http://bar ret wat ten.net /texts/en try-06-sylvia-plaths-
50s-col la ge/2010/01/; Ro se, The Ha un ting of Sylvia Plath (Cam brid ge, MA: Har vard Uni ver sity Press, 
1992).
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Јед не мрач не но ћи,
мој фордтју дор пе њао се ло ба њом бр да;
вре бао сам љу бав на ко ла. Уга ше них фа ро ва,
ле жа ли су као бро до ви, труп уз труп,
та мо где гро бље ви си над гра дом...
Ни сам чи тав у гла ви.132

За што пе сма уоп ште ко ри сти елип су на ова кав на чин? У лир ском чи та њу, а и за то 
што прет хо ди тре нут ку ка да пе сма из на ра тив ног пер фек та пре ла зи у са мо спо знај ну, 
екс пре сив ну тврд њу, елип са ука зу је на про ток вре ме на из ме ђу мрач ног опи са и спо-
зна је (у сти лу пси хо- или књи жев не ана ли зе) да ум ко ји ге не ри ше сти хо ве ни је са свим 
„чи тав“. То је драм ски шла гворт – на зна ка у сце на ри ју ко ја су ге ри ше „так то ве“ или 
тај минг за пра вил но из во ђе ње овог ду хов ног чи на, пре се че ног све тло шћу са мо кон тро-
ле. Али већ у на ред ној стро фи, елип са се ја вља из ме ђу на вод ни ка, као ви зу ел но по-
на вља ње уз ва ри ја ци ју ко је Ло у е лов лич ни cri de co e ur („ни сам чи тав у гла ви“) до во ди 
у ана ло ги ју с „гла сом“ ау то-ра ди ја, ко ји по пут ов це ме ха нич ки бле ји по пу лар ну блуз 
и фолк пе сму „Не хај на љу бав“:

ле жа ли су као бро до ви, труп уз труп,
та мо где гро бље ви си над гра дом...
Ни сам чи тав у гла ви.
Ау тора дио бле ји,
„Љу ба ви, о не хај на љу ба ви...“ чу јем
свој зло коб ни је цај сва ким крв ним зрн цем,
као да га ша ком сте жем за гу шу...
Па као сам ја;
ни ког ов де не ма – (95) 

Шта нам го во ри елип са уну тар ци ти ра ног на сло ва пе сме, и да ли је по сре ди иста 
ствар као и у прет ход ним и на ред ним (ко је ни су из ме ђу на вод ни ка), то бо же „из го во-
ре ним“ ре чи ма? Чи ње ни ца да нас Ло у ел пре у сме ра ва на зву ке ра ди ја, те да нам ти 
зву ци по сред но пре но се лир ски цри де цо е ур ко ји се ме ха нич ки ре про ду ку је, ре ме ти 
фи гу ру лир ског као лич ног и екс пре сив ног. Осим то га, бу ду ћи да је „Не хај на љу бав“ 
стан дард на фолк фор ма ко ја је про из ве ла без број ин тер пре та ци ја от кад је пр ви пут 
сни мље на 1920-их, она ов де ис ти че кон вен ци о нал ност лич ног бо ла упра во у мо мен-
ту ка да се пе сма на из глед спре ма да ис так не соп стве ну ин ди ви ду ал ност („ни сам чи тав 
у гла ви“). Док је пи сао пе сме за Ски це жи во та, Ло у ел је мо жда на ра ди ју чуо сни мак 
Фет са До ми на из 1951. или онај Оти ли је Па тер сон из 1955. или вер зи ју Пи та Си ге ра из 
1958, да по ме нем са мо не ко ли ци ну. Сва ка но ва вер зи ја ме ња ла је тра ди ци о нал ну са-
др жи ну фолк пе сме, мо ди фи ку ју ћи при том мо дер ни за ци ју „ори ги на ла“ ко ју је В. К. 
Хен ди сни мио 1920-их. На рав но, „ори ги нал“ се ов де мо ра огра ди ти на вод ни ци ма јер, 
као фолк фор ма, тран скрип ци ја пе сме ни у јед ном мо мен ту не мо же пре тен до ва ти на 

132 Ro bert Lo well, “Skunk Ho ur“ (1959), у: Li fe Stu di es and For the Union Dead (New York: Mac mil lan, 2006), 
95. Да љи бро је ви стра ни ца из овог из во ра ци ти ра ни су у за гра да ма као LS. 
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ста тус ори ги нал не вер зи је. По сма тра не у овом кон тек сту, три ви зу ел но на ни за не 
елип се очу ђа ва ју на шу илу зи ју да је то што чу је мо ствар на са мо у би лач ка те ско ба 
ствар ног го вор ни ка (Ло у е ла, шта ви ше). Ово је та ко не са мо за то што и го вор ник ов де 
„чу је“ – нај пре ра дио, за тим соп стве ни „зло коб ни је цај“ – већ и за то што је лич на ис-
по вест ко ја пра ти ра диј ско бле ја ње им пли цит но, ти по граф ски и ор то граф ски, до ве-
де на у по ре ђе ње (за хва љу ју ћи елип са ма) упра во с бле ја њем ра ди ја. Та ко нам оста је 
осе ћај да би оно што у на че лу про из во ди осе ћај да смо га упра во чу ли мо гло би ти 
при лич но ге не рич ко, са мо још јед на вер зи ја не че га са свим кон вен ци о нал ног.

Да кле, да ли је ово учи нак пе сме? Или је Ло у е лов? Или је пре реч о сти лу чи та ња 
ко ји та ко не што до пу шта? За Ло у е ло ве чи та о це-са вре ме ни ке, при зна ње „ни сам чи тав 
у гла ви“ мо гло је про из ве сти осе ћај да из бли за ослу шку ју го вор пе сни ка ко ји ни је 
све стан при су ства слу ша ла ца. Али пе сма су ге ри ше јед ну дру га чи ју вр сту ослу шки ва-
ња – то смо већ не бро је но пу та чу ли (или бар не што слич но); ин ди ви ду а ли зу ју ћи гест 
пе сме, јед на ко као и сни мље на вер зи ја „Не хај не љу ба ви“, у су шти ни је пре ра да јед ног 
те истог. Пре те ра не де тер ми на ци је „гла са“ у пе сми ком пли ку ју упра во ону „ја сно ћу“ 
и не по сти ђе ну кон тро лу ка ко над соп ством та ко и над све том за ко ју лир ски пер фор-
манс твр ди да се уз ди гао из над ње.

Сек сто но ва пре у зи ма не ко ли ко Ло у е ло вих сли ка из „Ча са тво ро ва“ у јед ној од сво-
јих пе са ма из по зног ци клу са „Пи сма док то ру Y.“, об ја вље ног пост хум но у књи зи Ре чи 
за док то ра Y. (1978). У це ли ни гле да но, ци клус у пр ви план ста вља ли ри ку као ин тер-
су бјек тив ни про стор; мно ге су пе сме ди ја ло шке, с ка рак те ри стич ном тен ден ци јом 
Сек сто но ве да пре о бр ће „ја“ у „ти“. Дру га пе сма у одељ ку, из 1960, за ми шља не ко 
ана ли ти чар ско „ти“ ко је, као мо гу ћа пер со ни фи ка ци ја ци ље ва лир ског чи та ња, пи та 
пе сни ки њу на кон што је пред ста ви ла сво је ре чи: „А где је ту ред?“ Као и у пе сми „Ти, 
док то ре Мар ти не“, Ен Сек стон екс пли цит но асо ци ра те ра пе у тов ред с оним ко ји ва жи 
за лир ског чи та о ца, од би ја ју ћи па ра диг ме лир ског чи та ња та ко што ин си сти ра на 
„не сре ђе ном из ла га њу ре чи“ ко је „зна ју [...] сво ја пра ва“ и стре ме ка не ком не у ред ном, 
ди ја ло шком про сто ру (CP, 562–563). У дру гој пе сми, по след ње ре чи док то ра-са го вор-
ни ка иден ти фи ку ју про стор ис по ве сти као „чу дан те а тар“, што нас под се ћа на пу бли-
ку ко ја усло вља ва лир ски мо но лог, не спрет но фи гу ри са ну код Ми ла али по ти сну ту 
код Ми ло вих ка сни јих чи та ла ца (577). У нај за ни мљи ви јој пе сми овог ци клу са, из 1967, 
Сек сто но ва се спе ци фич ним по ступ ком на до ве зу је на Ло у е ло ве сли ке: „Ово је му зи ка 
ко ју ни кад ни си чуо / ко ју сам ја чу ла / ко ја ме на во ди да ми слим на те бе“. А ево и те 
„му зи ке“:

не го поп пе сме из мог ку хињ ског ра ди ја
што ме ке ће као ко за.
Знам по не што 
о мно гим ства ри ма
али не знам до вољ но о те би...
Пе сме као тре шње у зде ли,
слат ке и ки се ле и ма ле.
Од јед ном ни сам ни по ла де вој ке
ко ја сам не кад би ла.
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Над ме не се сен ка над ви ла...
Од ме не за те бе пре ко мог елек трич ног ђа во ла
али ла га но по пут ду гих су ка ња
на Ре но а ро вом пик ни ку с обла ци ма и сун цо бра ни ма. (572) 

Ен Сек стон је за бав на кад про гре си ју „од ме не за те бе“ (про цес по ет ске ре цеп ци је 
ко ји че сто ис тра жу је) фи гу ри ше као ин тер тек сту ал но по сре до ва ну. Уз ра дио као кон-
кре тан под сет ник на тех но ло ги ју ре цеп ци је и ди се ми на ци је, са тек ста пе сме Пе ги Ли 
ко ји ко мич но под се ћа на без лич ност у оп хо ђе њу оче ки ва ну од фрој дов ског ана ли ти-
ча ра, пре ла зи мо на Битлсе, а за тим на је дан пот пу но дру га чи ји дис кур зив ни до мен 
(Ре но ар и сли кар ство) ка ко би се де фи ни са ла моћ му зи ке. Све се ов де чи та кроз не што 
дру го: док поп пе сме по ма жу да „ја“ раз у ме „ти“, Ре но ар нам по ма же у чи та њу Пе ги Ли 
и те ра пи је, ко ја је и са ма чи та ње соп ства. Алу ди ра ју ћи на па ра диг му ис по вед ног сра-
ма – сце ном са „љу бав ним ко ли ма“ у Ло у е ло вом „Ча су тво ро ва“ – „ја“ по том за ми шља 
(или ви ди) „Че тр на ест мо ма ка у ко ли ма... пар ки ра ним“,

с че тр на ест де во ја ка у ко ли ма и сви
слу ша ју на шу пе сму јед ном кр вљу.
Ни ко ни је уни штен. Сви су оча ра ни
то ли ким жа ром.

А ме не оча ра ваш ти, Мју зик мен.133

Ти се зо веш др Ј. Ја се зо вем Ен. (573)

У Ло у е ло вој пе сми, при су ство дру гих под се ћа на оса му и уса мље ност ко ји су са-
став ни део па ра диг мат ске лир ске изо ла ци је (док нас исто вре ме но пе сма с ра ди ја 
под се ћа на кон вен ци о нал ну па сто га и дру штве ну при ро ду овог тро па). У пе сми Ен 
Сек стон, ин тер текст у ви ду поп му зи ке (мо жда чак и „Не хај не љу ба ви“) чи ни „јед ном 
кр вљу“ па ци јен та, те ра пе у та и ра зно род ну гру пу љу бав ни ка у пар ку, па нај зад, пу тем 
алу зи је, и са мог Ло у е ла. Му зи ка, „на ша пе сма“ али ко ја при па да мно ги ма, тра си ра 
пу та њу „од ме не за те бе“ и не ре зул ти ра сра мом не го „оча ра но шћу“, и жа ром ко јим 
„Ни ко ни је уни штен“. Дру гим ре чи ма, обра ћа ње Ен Сек стон не упу ћу је нас, ни ти се 
за пра во и по зи ва, на „от пор есен ци јал ној изо ла ци ји ли ри ке“, ка ко то фор му ли ше Ен 
Ке ни стон у сво јој те зи о са вре ме ном лир ском обра ћа њу.134 Уме сто то га, оно нас под сећа 

133 По пу ла ран бро двеј ски мју зикл Mu sic Man из 1957, у ко јем се глав ни лик ла жно пред ста вља као 
про да вац му зич ких ин стру ме на та; у жар го ну: пре ва рант. (Прим. прев.) 
134 Ann Ke ni ston, Over he ard Vo i ces: Ad dress and Su bjec ti vity in Post mo dern Ame ri can Po e try (New York: 
Ro u tled ge, 2006), 22. Исто ри ци стич ки при ступ Ен Ке ни стон пост мо дер ној ли ри ци кад је реч о 
обра ћа њу за слу жу је све по хва ле, а њен пред го вор за Over he ard Vo i ces по мо гао ми је у ко ро бо ра-
ци ји те зе о зна ча ју Ми ло ве те о ри је лир ског, као и прет по став ка ма о обра ћа њу ко је из ње сле де, 
за пе сни ке ак тив не сре ди ном ве ка. Сла жем се у пот пу но сти с ње ном те зом да мно ги пост мо дер-
ни стич ки пе сни ци те ма ти зу ју „па тос“ узро ко ван „ин тер тек сту ал ним про бле мом осла ња ња на 
фи гу ру [апострофу] по ве за ну с лир ском тра ди ци јом ко ја де лу је пре ва зи ђе но“ кроз фи гу ру обра-
ћа ња, ко ја је про из во ди ла „ин тен зи тет, не ла го ду и по сти ђе ност“ сво јом „че жњом за не чим не до-
сти жним“ (22). Али се не сла жем с ње ном прет по став ком, и сма трам је не спрет но ар гу мен то ва ном, 
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да је цир ку ла ци ја ли ри ке са став ни део дру штве не аре не и об лик за јед ни штва, да су 
лич но, при ват но и ин тим но у сва ком слу ча ју по сре до ва ни јав ним пре о ку па ци ја ма и 
је зи ком. Оно та ко ђе ука зу је на не скло ност ин сце ни ра њу епи фа ниј ског, из ве шта че ног 
рас те ре ћи ва ња од кри ви це ко је је О’Ха ра сма трао де фи ни ци јом Ло у е ло вог ис по вед-
ног мо ду са. Ово је, мо жда, још за ни мљи ви је ако се при се ти мо чи ње ни це да је, са свим 
мо гу ће, би о граф ска по за ди на пе сме Ен Сек стон би ла ње на те ку ћа (за и ста скан да ло зна) 
љу бав на афе ра са вла сти тим те ра пе у том.135 Још је кон тра кон фе си о нал ни ја чи ње ни ца 
да Сек сто но ва на ред ну пе сму у ци клу су за по чи ње ре чи ма: „Ви ше не ра ту јем с гре хом“ 
(CP, 573). У исто вре ме, мо ра мо има ти на уму, пре не го што кон фе си о на ли зам про јек-
ту је мо на Ло у е ла ка ко би смо из ба ви ли Ен Сек стон, да Сек сто но ва пре у зи ма шла гворте 
и сли ке од Ло у е ла, ко ри сте ћи се ње го вим сли ка ма у соп стве ној пе сми, што нам за уз-
врат олак ша ва да уо чи мо ка ко Ло у е ло ва пе сма у пр ви план ста вља сво ју дру штве ну 
уко ре ње ност. 

Уто ли ко што ми је ов де циљ да у де лу Ен Сек стон про на ђем ви ше отво ре но сти 
не го што му се ина че при пи су је (ви ше по ли фо ни је и са мо све сти), не ми нов но се упу-
штам у ри зик да ре а ни ми рам сра мо ту ис по вед ног; и ма да од би јам лир ско чи та ње 
ко је је про из ве ло лир ски кон фе си о на ли зам из 1950-их, ипак се по зи вам на мо ду се 
лир ског чи та ња и раз ми шља ња чи ји је циљ про из вод ња аван гард не ли ри ке. У сле де-
ћем по гла вљу, раз ма трам де ло Бер на дет Ме јер ко ја, рас ки нув ши с аван гард ном за-
јед ни цом и естет ским нор ма ма из сво је ра не ка ри је ре, усва ја, пот пу но са мо све сно, 
по сти ђу ју ћи кон фе си о на ли зам, пре у зи ма ју ћи та ко оп ту жбу за екс пре си ви зам од ко је 
ов де по ку ша вам да осло бо дим Ен Сек стон. Као и Сек сто но ва, али с му дро шћу но ве 
ге не ра ци је, Ме је ро ва на мер но ис ти че па ра диг му „го вор ни ка“ ко ја струк ту ри ше прак-
се лир ског чи та ња. Али ефе кат и по ри ви су дру га чи ји, јер Ме је ро ва пре у зи ма не што 
за шта си гур но зна да је већ уве ли ко по ти сну то и од ба че но у ње ној при лич но ма лој 
и спе ци ја ли зо ва ној пе снич кој за јед ни ци. Ко нач но, ако Ен Сек стон ну ди гро те ску, па-
ро ди ју, пре те ри ва ње, и про во ци ра од ре ђе на лир ска оче ки ва ња, он да та чи ње ни ца 
ни је до вољ но ис тра же на – јер нас увре же на ло ги ка чи та ња ње ног де ла на во ди да га 
ола ко про чи та мо или као не у спе лу кон вен ци о нал ну ли ри ку или као на ив но спрам 
постструк ту ра ли стич ких тех ни ка то га до ба. Чарлс Берн стин ра до ве О’Ха ре и Ме је ро-
ве опи су је као „фрон ти ра ње“ прет по став ки лич не, екс пре сив не ли ри ке.136 Берн стин 
се по зи ва на Бер на дет Ме јер (ма да ка сни је кри ти ку је ње не лич не ра до ве), О’Ха ру и 
Џе ка Ке ру а ка ка ко би про бле ма ти зо вао ди стинк ци ју ко ју пред ла же из ме ђу, с јед не 
стра не, „по е зи је ви дљи вих гра ни ца: по е зи је [чији] об лик... под вла чи кон стру и са ност 
соп стве ног ме ди ја“, и с дру ге, по жељ не по е зи је „при мар но... лич не ко му ни ка ци је, ко-
ја сло бод но те че из уну тра шњег би ћа ис ка за на ре чи ма у при род ном рит му жи во та, 
оног ко ји жи ви мо из да на у дан“. Берн сти нов циљ је да де на ту ра ли зу је иде ју о по е зи-
ји као лич ној ко му ни ка ци ји, да би по том из нео тврд њу да не по сто ји „при ро дан из глед“ 

о не кој ап стракт ној ка те го ри ји ли ри ке ко ја би под ра зу ме ва ла „есен ци јал ну изо ла ци ју“. Сто га 
ов де из ме штам за да те окви ре и фо ку си рам се на по е тич ки стид због ства ра ња уну тар пре ва зи-
ђе них кон вен ци ја лир ског чи та ња, а не стид због не ис пу ња ва ња „есен ци јал но лир ских“ усло ва.
135 Ен Сек стон је свог та да шњег те ра пе у та по ми ња ла као Док то ра З.
136 Bern stein, “Stray Straws“, 45.
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пе сме: пи са ње раз гра ђу је фан та зи ју о то ме да га са мо тре ба „пу сти ти да се до го ди“, 
фан та зи ју за сно ва ну на есте ти ци „отво ре но сти“, „не па тво ре но сти“, „искре но сти“ и 
„лич не екс пре сив но сти“.137 При зна је, ипак (без ела бо ра ци је), да пе сни ци по пут О’Ха ре 
и Ме је ро ве ком пли ку ју та кву ди стинк ци ју. Ако Берн стин и дру ги по ве за ни с је зич ким 
тен ден ци ја ма ма хом под ра зу ме ва ју да ова кву тврд њу не мо же мо при ме ни ти на Ели-
за бет Би шоп и Ен Сек стон, ва ља ло би да се упи та мо за што. Ва ља ло би, та ко ђе, да се 
упи та мо шта зна чи ка да се лир ски срам пер пе ту и ше зах те вом да Ен Сек стон по ста не 
је зич ка пе сни ки ња ка ко би би ла до па дљи ва. Бер на дет Ме јер се у свом де лу ба ви овом 
ве о ма без из ла зном ди ле мом ка ко би ис тра жи ла до ме те тог сра ма ко ји се от пи си ва-
њем ис по вед не ли ри ке са мо гу ра под те пих. 

(С ен гле ског пре ве ла Ари ја на Бо жо вић)

137 Ibid., 40–41.


