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При су сtво и оdсу сtво оtр gли су се јеdнo dру gом из pо gле dа уну tар же не

Е. К.

Са по е зи јом Ен  Кар сон су срео сам се пр ви пут пре се дам-осам го ди на, у
Ан tо ло gи ји ка наdске pо е зи је ко ју је при ре дио и пре вео Дра го слав Ан -
дрић. Прет по ста вљам да ан то ло ги је чи там као и мно ги дру ги: не ли не ар -
но, асо ци ја тив но, цикцак, готово ни ка да до кра ја, безмало френ тич но.
И као по не ком пра вилy: нај пре чи там по е зи ју оних ауто ра/ки са кра ја
књи ге, нај мла ђих, углав ном са вре ме ни ка чи је су ми пе сме вре мен ски
бли же. Ен  Кар сон је прет по след ња пе сни ки ња за сту пље на у овој књи зи,
па ни је би ло бо ја зни да ће на ко нач ној клац ка ли ци про чи та ног и не про -
чи та ног оста ти на дру гом по лу. Упам тио сам та да, да бих го ди на ма ка -
сни је то пам ће ње осве жио (или по но во кре и рао?), тих не ко ли ко ње них
пе са ма са мо по ду гач ким, иро нич но-де скрип тив ним на сло ви ма и по те -
ми иш ча ше не, не функ ци о нал не брач не за јед ни це. Ме ђу тим, ка ко се ра -
зно вр сна по ет ска лек ти ра на кон овог на из глед слу чај ног су сре та
го ми ла ла, та ко је и Ен  Кар сон не ста ја ла у из ма гли ци про чи та ног, а за -
бо ра вље ног, у оном вре мен ском ва ку у му про ху ја ле лек ти ре ко ји пре -
ра ђу је све про чи та но у аморф ну ма су чи та лач ког ис ку ства, из ко јег се
тек по не кад огла си поко ји стих, го то во под све сно, без зна ња о ауто ру,
књи зи или окол но сти ма чи та ња. У том лим бу до жи вље них, па из гу -
бље них сти хо ва, пе сни ки ња би и да ље оби та ва ла да Кул тур ни цен тар
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pе снич ки есеј у 29 pле со ва tан gа. То је иста она књи га из ко је је Ан -
дрић ода брао пе сме за Ан tо ло gи ју ка наdске pо е зи је. Да кле: че ка ју ћи ме,
као чи та о ца, Ен је пле са ла све вре ме. Са да сам до био при ли ку да јој се
при дру жим.

Шта  је за пра во Леpоtа мужа: есеј, по е зи ја, ро ман у сти хо ви ма, фик -
тив на ис по вест (ето па ра док са), ауто фик ци ја, фи ло зоф ски ди ја лог са
иза бра ном ли те ра ту ром, уз оби ље ин кор по ри ра них алу зи ја и ци та та1,
епи сто лар на фор ма или мо жда, с об зи ром на че сто при сут ну ди ја ло -
шку осно ву: драм ски текст? Све то по ма ло и ни шта од то га у пот пу но -
сти. Хи брид par ex cel len ce. Иако по сто ји бла го по ме ра ње у пре во ду
под на сло ва, израз „fic ti o nal es say” ни је пре ве де н као књи жев ни (фик -
ци о нал ни), већ као пе снич ки есеј, не дам се за ве сtи по е зи јом. Озна чи -
ћу за то Ле pо tу му жа са мо као: књи гу.

По што се при ка зи књи га, чак и ка да су есе ји зи ра ни и су бјек тив ни,
пи шу ка ко би де ло при бли жи ли чи та о ци ма, ов де ћу се за у ста ви ти ка -
ко бих се са књи жев ног жан ра књи ге пре ба цио се на ње ну  те ма ти ку.
Ка ко сам већ на вео, књига Леpоtа мужа мо же се чи та ти и као ро ман у
сти хо ви ма јер су  по је ди нач не тек сту ал не це ли не по ве за не рад њом и
ли ко ви ма, па се текст, ко ло кви јал но ре че но, мо же и „пре при ча ти“. У
њој се лир ски су бјек т при се ћа не у спе шног бра ка, и сво је оп сед ну то сти
не вер ним су пру гом, што об у хва та, по ред кон крет них, тзв. жи вот них
епи зо да ве за них за њихову за јед ни цу, и број не ди гре си је ко је функ ци -
о ни шу као сво је вр сни ток све сти, где се са жи во tом оби ла то пре пли -
ћу ли те ра ту ра и умет ност уоп ште. Су пру жни ци су се упо зна ли као
ти неј џе ри, у шко ли, ње на мај ка ни је одо бра ва ла ову љу бав, брак је тра -
јао са мо го ди ну да на, он је на кон пре љу бе по бе гао у Рио, ка сни је се по -
но во оже нио и до био де цу. 

Али, на рав но, пу ко де тек то ва ње „рад ње“ књи ге по ка зу је се као не -
до вољ но, јер се фор ма и са др жи на у књизи Леpоtа мужа пре пли ћу и
ме ђу соб но под у пи ру, у не раз лу чи во сти. Чи та ва књи га упра во се и
оства ру је у на по ну и кон тра сту ко ји по сто ји из ме ђу кли ше ти ра не рад -
ње љу бав ног ро ма на, и ви со ко алу зив не, мо дер ни стич ке пе снич ке
фор ме. Леpоtа мужа са сто ји  се од 30 аутор ских тек сто ва/пе са ма, од
ко јих је 29 ну ме ри са но и озна че но у под на сло ву књи ге као pле со ви
tан gа, и 30 ода бра них ци та та ен гле ског ро ман ти чар ског пе сни ка Џо -
на Кит са. Не чи там да кле са мо тек сто ве Ен  Кар сон, чи там па ра лел но
и њен из бор Кит со вих ци та та, где по је дан ци тат прет хо ди сва ком тек -
сту. Над ме ћу се та ко текст и па ратекст, аутор ство и мо тои. Иако је
аутор ског тек ста да ле ко ви ше, они су из јед на че ни на но ми нал ном, је -
ди нич ном ни воу. Тридесет тек сто ва пра ти 30 Кит со вих ци та та и ове
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две це ли не пле шу свој тан го, од по чет ка до кра ја књи ге. Ме ђу тим, Кит -
со ви сти хо ви ода бра ни за мо тое ипак ни су рав но прав ни парт нер у овом
пле су. Атро фи ра ни су, елип тич ни, не функ ци о ни шу са мо стал но, пре -
у зе ти из углав ном ма ње зна чај них, мар ги нал них Кит со вих де ла. За што
су он да ту? Се ман тич ку ве зу из ме ђу Кит со вих де ла из ко јих су пре у зе -
ти ови сти хо ви и те ме про па лог бра ка у књизи Леpоtа мужа, вр ло до -
бро об ја шња ва пре во ди тељ ка књи ге и аутор ка по го во ра, Бо ја на Ву јин,
кон ста ту ју ћи да се у по за ди ни ових де ла ро ман ти чар ског пе сни ка на ла -
зе ми зо ги ни ја и пре вр тљи вост у љу ба ви и бра ку, те ме из у зет но бли ске
остварењу Леpоtа мужа. За ни мљи во је да су и већ по ме ну те Бе ле шке с
кра ја књи ге та ко ђе про пра ће не Кит со вим ци та том. Ро ман ти чар ски пе -
сник нас не на пу шта, да кле, ни ка да глас лирског субјекта утих не, ка да
се књи га као фик ци ја за вр ши. Он је ту да мо то о м и спра ти чак и при лог
књи ге, по пис ли те ра ту ре и ци та та.  

Али, Китс је су штин ски при су тан из дру гог раз ло га, због свог мо жда
нај по зна ти јег сти ха из Оdе gрч кој ва зи у ко јем ста вља знак јед на ко сти
из ме ђу ле по те и исти не. Чи та ва књи га Леpоtа мужа је иро ни зи ра ње
овог Кит со вог из јед на ча ва ња. За лирско ја књи ге, ле по та и исти на не
мо гу би ти да ље јед на од дру ге. На и ме, ле по та ње ног му жа при кри ва
пре ва ру, ла жљи вост, не по у зда ност, пре не ма га ње и су штин ски – ми зо -
ги ни ју. Али, ако кре нем иза ове при лич но очи глед не иро ни је, от кри вам
да пе сни ки ња не ода би ра исти ну, већ ка ко и сам на зив књи ге ка же: ле -
по ту. Ле по та је, са свим ци нич но, јер „омо гу ћа ва секс“ ка ко ка же пе сни -
ки ња, тај при мар ни по кре тач, књи ге и све та. На тај на чин, на де лу је
сво је вр сна деесен ци ја ли за ци ја ме та фи зич ке исти не, где она усту па ме -
сто фи зич кој ле по ти. А лир ска ју на ки ња још ка же: Не ма tу не ке tај -
не. Не сtи dим се dа ка жем dа сам gа / во ле ла збоg ње gо ве ле pо tе / Као
шtо бих оpеt учи ни ла / ако би ми pри шао. Ле по tа убе ђу је... (под ву као
В. С.). То је, да кле, убе ђе ње што се ја вља уме сто исtи не, убе ђе ње ко је
бр же сти же на за јед нич ки циљ, док исти на ка ска јер ву че ве ћи пр тљаг,
а ка да и она про ђе кроз циљ би ће иона ко ка сно и чињенице више неће
бити од велике важности. Жи ви мо за то, као и лир ски глас књи ге, да
би смо би ли убе ђе ни, а исти на се у нај бо љем слу ча ју  ја вља као на леп ни -
ца ко ја тре ба да ре кла ми ра ово убе ђе ње и да му по диг не це ну.

Чи талац у књизи да ље наилази на ди хо то ми је, кли ше е да те кроз би -
нар не опо зи ци је: муж је до ми нан тан, во љен, чак и де и фи ко ван  на ви ше
ме ста, вла сник сво је суд би не и ак ти ван, а же на је под ре ђе на, љу бо мор -
на и па сив на. Док он ра dи ства ри, њој се ства ри dо gа ђа ју. Ме ђу тим, ну -
де ћи ове сте ре о ти пе, Ен  Кар сон их под вр га ва ана ли зи, а затим
де кон стру и ше, на суп ти лан на чин, уопштено, али и у де та љи ма. Уоп -
ште но то чи ни већ по ме ну том иро ни јом кроз ко ју се овај дав но ус по -
ста вље ни од нос до ми на ци је, ма ка ко по гре шан, али на жа лост и исти нит,
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гро теск но из вр га ва ру глу, по ка зу ју ћи сву сво ју  не функ ци о нал ност.
Али, пе сни ки ња да је на увид и де та ље, од ко јих је дан, мо жда и мар ги -
нал ни ји од дру гих, pул си ра, и по ста је нео бич но зна ча јан. На и ме, муж
кра де ње не спи се. Кра де јој ци та те, све ске са бе ле шка ма. Муж је, да -
кле, па ра зит ко ји је, ка ко пе сни ки ња ка же: во лео dа pи ше, ни је во лео
шtо сва ку ми сао мо ра dа оtpоч не сам. Се дам де се тих го ди на про шлог
ве ка  ги но кри ти чар ке су, из ме ђу оста лог, при ље жно ана ли зи ра ле  ка ко
су спи са те љи це у про шло сти  му шким псе у до ними ма  пот пи си ва ле сво -
ја де ла, не са мо ка ко би их лак ше об ја вљи ва ле, већ и због „стреп ње од
аутор ства“, сво је вр сног на мет ну тог ком плек са ни же вред но сти2. Ове
те о ре ти чар ке су ус пе ле да ре кон стру и шу мо гу ћу па ра лел ну ли ни ју
жен ског ства ра ла штва у већ ка но ни зо ва ној, фа ло цен tрич ки за pе ча -
ће ној исто ри ји ли те ра ту ре. У књизи Леpоtа мужа на де лу је пот пу на,
ци нич на ин вер зи ја овог по ступ ка: му ж кра де же ни не тек сто ве да би
их сам пот пи си вао, ко ри стио као сво је, и од њих пра вио, чак и пи сма
упу ће на љу бав ни ци. Док су спи са те љи це у про шло сти сво ја де ла пот -
пи си ва ла ту ђим име ни ма, он ту ђе тек сто ве пот пи су је сво јим. Упра во
тај по ра зни де таљ су ве ре но ра за ра кли шее и уки да би нар ну опо зи ци -
ју ко ју је књи га са ма ус по ста ви ла. Муж је, у сво јој на вод ној над мо ћи, у
ства ри под ре ђен, он је тек па те тич ни кра дљи вац ту ђих пи са ма.

На по ло ви ни књи ге у при чу о не функ ци о нал ном бра ку  у ве ден је  Реј,
нај ва жни ји спо ред ни лик. Реј је мужевљев при ја тељ, али ка ко књи га
од ми че, све ви ше по ста је и при ја тељ су пру ге. Екс цен трик, сли кар, ку -
вар, и ни ма ло слу чај но – хо мо сек су а лац (опет по и гра ва ње кли ше ом: геј
при ја тељ му жа ко ји се до бро раз у ме са су пру гом), Реј функ ци о ни ше
као спо на из ме ђу ра ста вље них су пру жни ка, као њи хов гла сник и као
јед но те ме овог, са да већ пла тон ског, љу бав ног тро у гла. Ка да пре ста не
по тре ба да се ди на ми ка у од но су из ме ђу су пру жни ка  о др жа ва, оче ки -
ва но, Реј ће умре ти и та ко не ста ти из тек ста. Та ко ће бив ши су пру жни -
ци оста ти пре пу ште ни са ми се би, и ме ђу соб ном за бо ра ву. Али, Реј је
ве о ма би тан из још јед ног раз ло га; за разлику од супружника –
пријатељ је именован.  Они су са мо муж и же на, или још пре ци зни је –
Муж и Же на. Тек ка да се ја ви лич но име Ре ја, при ме ћу јемо да је Ен
Кар сон из ди гла бив ше брач не парт не ре на ни во ар хе ти па, сим бо ла.
Ма ко ли ко књи га оби ло ва ла ин тим ним де та љи ма из њиховог живота,
они ни су име но ва ни. 
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2 Ха ролд Блум је, на тра гу психоaнализе, де фи ни сао стреп њу му шких пи са ца од књи -
жев них ути ца ја ко је на њи хо во де ло оства ру ју ве ли ки прет ход ни ци, а спи са те љи це 18.
и пр ве по ло ви не 19. ве ка ни су има ле зна чај не прет ход ни це, па се код њих стреп ња од
ути ца ја ма ни фе сто ва ла као стреп ња од аутор ства уоп ште, ка ко су то де фи ни са ле те -
о ре ти чар ке Сан дра Гил берт и Су зан Гу бар.



Вра тимо се на крају још једном форми, пре ци зни је из гледу сти хо -
ва. Сти хо ви су пот пу но  не у јед на че не ду жи не, по не кад сле де тра ја ње и
сми сао ис ка за, као го вор них је ди ни ца: та да су ду ги, пре ло мље ни по пут
про зе. Али по не кад по тен ци ра ју и по је ди нач не ре чи и син таг ме, уну -
тар ис ка за, та да су кра ћи, као и он да ка да пре но се управ ни го вор, у ди -
ја ло зи ма. Стро фе не сле де ни ка кав уна пред за да ти ша блон ни ти
ло ги ку, у тој ме ри су дис крет но фор ми ра не да омо гу ћа ва ју тек сту да се
pре ли ва пре ко њих. Ово пре ли ва ње од ви ја се та ко  да то ком чи та ња
стро фе прак тич но не сtа ју, дру гим ре чи ма: сам текст је струк ту ри ран
та ко да стро фи ра ње оста је у дру гом пла ну. Да кле: ка ко се pре ли ва ју
уло ге у са мом тек сту, ка ко се ме ша ју ис по вест и фик ци ја, есеј и по е зи -
ја, му шко и жен ско, исти на и ле по та, та ко се и ду жи сти хо ви пре ли ва -
ју у кра ће и обр ну то, а стро фе јед на у дру гу. С об зи ром да су мо тои
штам па ни на из дво је ним стра ни ца ма, и да из ме ђу сва ког мо тоа и
аутор ског тек ста по сто ји пра зна стра ни ца, чи та ва књи га је пу на бе ли -
не, па у зе, или ка ко пе сни ки ња у увод ној пе сми ка же: за сtо ја.

При чу о књизи Леpоtа мужа  за вр ши ћу  о на ко ка ко сам је и по чео:
лич но. Књи гу ћу пам ти ти пр вен стве но као ску пи ну  де цен три ра них
фраг ме на та, ди гре си ја, где  не ма по вла шће ног ме ста, као  фи но тка ње у
ко јем се де та љи су да ра ју, пре пли ћу или по сто је па ра лел но, у по ку ша -
ју да ис при ча ју из ра зи то су ге стив но жен ско ви ђе ње про па лог бра ка. 
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