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Е С Е Ј И

ДА ЈА НА МИ ЛО ВА НОВ

ЖЕН СКЕ ФИ ГУ РЕ И ХРИ ШЋАН СКО  
НА СЛЕ ЂЕ У ПО Е ЗИ ЈИ СИЛ ВИ ЈЕ ПЛАТ

СА ЖЕ ТАК: Рад се ба ви ана ли зом хри шћан ског на сле ђа у 
по е зи ји Сил ви је Плат кроз би блиј ске жен ске ју на ки ње ко ји ма пе
сни ки ња да је глас и пре но си их у са вре ме ни кон текст Хо ло ка у ста, 
жен ске еман ци па ци је и пси хо а на ли тич ке те о ри је. Ука за но је на 
ве зу из ме ђу кул тур не ре ци кла же Сил ви је Плат и попарт умет но сти 
у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма ше зде се тих го ди на 20. ве ка, 
уз на гла ше ни от клон од би о гра фи зма и по ку шај да се по е зи ја Сил ви
је Плат са гле да у ши рем дру штве но и сто риј ском кон тек сту по сред
ством ми то по е ти ке и ре се ман ти за ци је по сто је ћег кул тур ног на сле ђа.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Би бли ја, хри шћан ство, кул тур но на сле ђе, 
жен ске фи гу ре, ми то по е ти ка.

У пе сми „Ура ња ње у олу пи нуˮ из 1972. го ди не, Адри јен Рич, 
аме рич ка пе сни ки ња и са вре ме ни ца Сил ви је Плат, опи са ла је ко
лек тив ну по тре бу же на у умет но сти за ре ва ло ри зо ва њем кул тур не 
тра ди ци је и нео п ход ност да се „књи га ми то ва / у ко јој не ма на ших 
име наˮ1 ис тра жи по пут олу пи не и да се ис пи та „ка ква је ште та 
на чи ње на, ка кво је бла го са чу ва ноˮ2 у кул тур ном пам ће њу. У нај
ши рем сми слу, кул тур но пам ће ње пред ста вља „чин у са да шњо сти 
ко јим по је дин ци и гру пе обра зу ју свој иден ти тет при се ћа ју ћи се 
про шло сти ко ју де ле на осно ву уо би ча је них, и сто га спор них, нор
ми, кон вен ци ја и прак сиˮ3, од но сно пред ста ве ко је се пре но се у 

1 Адри јен Рич, „Ноћ на стра жа ,ˮ прев. Ма ри ја Ра кић Ша ра нац, у: По ља, 
го ди на LXI, бр. 498, мар т–а прил 2016, 95.

2 Исто, 94.
3 Ma ri an ne Hirsch, Va le rie Smith, “Fe mi nism and Cul tu ral Me mory: An In tro

duc tion”, in: Signs, vol. 28, 2002, 5.
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раз ли чи тим об ли ци ма и ути чу на ко лек тив ну свест при пад ни ка 
јед не кул ту ре. Ка да је реч о жен ској ли те рар ној тра ди ци ји, кул
тур но пам ће ње је у ве зи са уло гом же не у на ра ти ви ма ко ји су 
об ли ко ва ли са вре ме ну књи жев ну и те о риј ску ми сао и са оним 
што ти на ра ти ви (не) го во ре о же ни. Ко лек тив ни фе но ме ни, по пут 
ри ту а ла, ми то ло ги је и усме них ле ген ди, у фе ми ни зму пред ста вља
ју плод но по ље за (пре)ис пи ти ва ње не са мо дру штве не ствар но сти 
већ и уо бра зи ље ко ја је же ни и ње ном те лу до де љи ва ла вред ност и 
функ ци ју у кул тур ном по рет ку. Ипак, увек је по треб но има ти на 
уму да ни де фи ни ци ја же не ни ми та ни је исто риј ска ка те го ри ја и 
да је увек пи та ње „за ни ма ју ли нас ми то ви у ко ји ма су же не глав не 
про та го нист ки ње или ми то ви ко ји су би ли ства ра лач ки ин тер пре
ти ра ни од стра не же на или за же не .ˮ4 Ове две мо гућ но сти ни су 
ме ђу соб но ис кљу чи ве, те се мно ге пе сни ки ње исто вре ме но од ре
ђу ју и пре ма ори ги нал ној гра ђи, али и пре ма ин тер пре та ци ја ма те 
гра ђе у умет но сти, фи ло зо фи ји и ак ту ел ним те о риј ским стру ја ма. 
Кул тур но пам ће ње је не рет ко кри тич ки по сма тра но у кљу чу идео
ло ги је и свих ис кри вље ња ко је је она по тен ци јал но на чи ни ла у од
но су на ори ги нал ни на ра тив, што, па ра док сал но, мно ге ли те рар не 
тек сто ве ко ји су у за пад ној кул ту ри озна че ни као ми то ло шки чи ни 
ту ма че њи ма ми то ло ги је: „Реч ми то ло ги ја пред ста вља ком би на ци
ју и mythosа и lo gosа и сто га ју је мо гу ће по сма тра ти као бор бу за 
пре власт из ме ђу при че и об ја шње ња .ˮ5 Упра во је тај рас ко рак из
ме ђу при че и ту ма че ња по тен ци јал но по ла зи ште за пре вред но ва ње 
ка нон ских тек сто ва по пут Ови ди је вих Ме та мо р фо за или Би бли је 
и им пли цит но под ра зу ме ва да за „мит ни су ка рак те ри стич не из ме
не ко је прет по ста вља ју по сто ја ње оп штег за ко на, не го пре о бра жа
ји у Ови ди је ву сми слу, ко ји пред ста вља ју све до чан ство о слу чај ном, 
по је ди нач ном до га ђа ју, о чи ну сло бод не во ље .ˮ6 Сто га, књи гу ми
то ва је мо гу ће до пи са ти или по но во на пи са ти, јер сва ки по је ди
на чан до га ђај под ра зу ме ва и плу рал ност пе р спек ти ва. 

Сил ви ја Плат је у сво ју по е ти ку укљу чи ла ве ли ки број жен
ских фи гу ра из кул тур не тра ди ци је, укљу чу ју ћи и би блиј ске ју на
ки ње ко је су, за раз ли ку од мно го бр ој них ми то ло шких, иза зва ле 
ви ше кон тро вер зе с об зи ром на – у по ре ђе њу са грч ком и рим ском 
ми то ло ги јом – још увек по сто је ћи ре ли гиј ски по тен ци јал би блиј
ског тек ста. Та ко ђе, би блиј ске ју на ки ње су у по е ти ци аме рич ке 
пе сни ки ње у те сној ве зи са сли ка ма Хо ло ка у ста и стра да ња у Дру

4 Van da Zaj ko, “Wo men and Gre ek Myth”, in: The Cam brid ge Com pa nion to 
Gre ek Mytho logy, ed. Ro ger D. Wo o dard, Cam brid ge Uni ver sity Press 2009, 387.

5 Исто, 389.
6 Еле а зар М. Ме ле тин ски, По е ти ка ми та, прев. Јо ван Ја ни ћи је вић, Но лит, 

Бе о град 1983, 50.
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гом свет ском ра ту, што ће ства ра ла штво Сил ви је Плат умно го ме 
обе ле жи ти као без об зир ну екс пло а та ци ју је вреј ског стра да ња у 
свр ху пе ва ња о при ват ној, сва ко днев ној дра ми: „Шта год да јој је 
отац ура дио, то не мо же би ти оно што су Нем ци учи ни ли Је вре ји ма. 
Ме та фо ра је не при клад на.ˮ 7 Ипак, да нас је ја сно да је Хо ло ка уст 
мно гим ау тор ка ма по слу жио као ме та фо ра рас по де ле дру штве не и 
пол не мо ћи, од но сно при ват ног фа ши зма о ко јем су, при ме ра ра ди, 
ау стриј ске спи са те љи це Ин ге бо рг Бах ман и Ел фри де Је ли нек че сто 
го во ри ле у ве зи са по ро дич ном струк ту ром и ста ту сом же не у њој. 
Сто га, би блиј ске жен ске фи гу ре раз от кри ва ју ра зно вр сне ме ха ни зме 
и мо гућ но сти же не да за сну је соп стве ну по е ти ку у кул ту ри ко ја 
по зна је Еве и Бо го ро ди це и по тре бу да се два об ли ка ства ра ња, мај
чин ство као би о ло шка и дру штве на функ ци ја же не и по е зи ја као 
пре ко ра че ње те функ ци је, у „Ме та фо ра маˮ је згро ви то из ра же но 
сти хом „по је ла сам вре ћу зе ле них ја бу каˮ8, из ми ре. У овом ра ду 
на сто ја ће мо да ука же мо на зна чај по је ди нач них би блиј ских жен ских 
фи гу ра за раз у ме ва ње по е ти ке Сил ви је Плат ван окви ра би о граф
ског чи та ња, као и да са гле да мо по тен ци јал не ве зе из ме ђу ства ра
ла штва Сил ви је Плат и кул тур не ре ци кла же, ко ја је у аме рич кој 
умет но сти ше зде се тих го ди на нај сна жни ји из раз до би ла у де ли ма 
умет ни ка попар та, по себ но Ро ја Лих тен штај на и Ен ди ја Вор хо ла.

Ева и ра ђа ње пе снич ке са мо све сти

У по след њих пе де се так го ди на, у не пре глед ном по љу пла то
ло ги је ис пи ти ва ни су и ди ску то ва ни мно ги аспек ти ства ра ла штва 
аме рич ке пе сни ки ње, али се тек 1991. го ди не са по ја вом сту ди је 
Жа клин Ро уз The Ha un ting of Sylvia Plath9 па жња усме ри ла на 
раз ви је ну пе снич ку са мо свест ко јом је Сил ви ја Плат на пра ви ла 
от клон не са мо од не по сред не и си ро ве гра ђе из сва ко дне ви це већ 
и од ра них пе са ма (пре 1960. го ди не). За не ма ри ва ње пе снич ке са
мо све сти Сил ви је Плат пред ста вља глав ни не до ста так мно гих 
ин тер пре та ци ја пре све га због нео дво ји во сти оне ко ја го во ри од 
пу бли ке ко ја је уна пред упи са на у тек сту ал но тки во и нај че шће 
во а је ри стич ка – од нос из ме ђу ого ље но сти лир ске ју на ки ње и 
про из во да ко ји ње но те ло пред ста вља за све при сут ну Дру гост 
омо гу ћа ва чи та ње у кљу чу ка пи та ли стич ког екс пло а ти са ња жен

7 Leon Wi e sel ti er, “In a Uni ver se of Ghosts ,ˮ in: New York Re vi ew of Bo oks, 
25th No vem ber, 1976, 20.

8 Сил ви ја Плат, Ра ни од ла зак, прев. Љи ља на Ђур ђић, Па и де иа, Бе о град 
2010, 45. Сви пре во ди сти хо ва Сил ви је Плат да ти су у пре во ду Љи ља не Ђур ђић, 
док је пре вод пе са ма ко је ни су об у хва ће не овим из бо ром наш.

9 Ви де ти: Jac qu e li ne Ro se, The Ha un ting of Sylvia Plath, Vi ra go, Lon don 2013.
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ског те ла као ро бе. Жа клин Ро уз је у свом ис тра жи ва њу ука за ла на 
мит о Сил ви ји Плат, ко ји је да нас нео дво јив део сва ког по тен ци јал
ног ту ма че ња и на нео п ход ност да се та све при сут на фан та зи ја 
ко ја про го ни кул ту ру пре и спи та у све тлу ау то ре фе рен ци јал них 
пе са ма у ци љу ства ра ња пре ко по треб не дис тан це из ме ђу Сил ви
је Плат – пе сни ки ње и Сил ви је Плат – ико не по пу лар не кул ту ре. 

У ни зу би блиј ских жен ских фи гу ра кроз ко је ће пе сни ки ња 
ре се ман ти зо ва ти хри шћан ско кул тур но на сле ђе, уло га Еве зна чај на 
је уто ли ко што у две ма фа за ма ње ног ства ра ла штва не дво сми сле
но ука зу је на ра ди кал ну про ме ну у пе снич кој са мо све сти, а по
сле дич но и у по е ти ци. Зна чај но је то да Сил ви ја Плат ни у јед ној 
пе сми ни је не по сред но по ме ну ла Еву, али је она упр кос то ме јед
на од кључ них жен ских фи гу ра кроз ко је се про бле ма ти зу је рас цеп 
из ме ђу (жен ског) те ла (тек ста) и ду ха ко ји ма ни пу ли ше, од но сно 
об ли ку је те логра ђу. Кри сти на Бри цо ла кис је ово по ти ски ва ње 
Еви ног име на у ду бље сло је ве тек ста на зва ла „ми то ло ги јом Ада
ма”10, од но сно идо ла три јом ау то ри та тив не (очин ске) фи гу ре ка рак
те рич ном за пе ри од сту ди ра ња и упо зна ва ња Те да Хју за: „Тед Хјуз 
је по ве зан са сна гом пе снич ког гла са и ге ни јем ко ји ће ’про тре сти 
светʼ у хоп кин сов ском чи ну ства ра лач ког на си ља”11 – он је пре
ди мен зи о ни ра ни Адам ко ји има (пе снич ку) моћ над свим жи вим 
би ћи ма, чи ме Сил ви ја Плат алу ди ра на за јед ни цу из ме ђу Ада ма 
и Еве ко ја је по сто ја ла у Еден ском вр ту, пре па да. Ова квој пред ста
ви Те да Хју за по све ће на је и јед на од нај ра ни јих пе са ма, на пи са на 
21. апри ла 1956. го ди не, „Ода за Те да .ˮ На и ме, су пру жни ци су се 
упо зна ли у фе бру а ру исте го ди не и пе сма пр во бит но на сло вље на 
„Ода за Па наˮ12 пре и ме но ва на је да би из ра зи ла пре све га ди вље
ње без и ме не же не пре ма ом ни по тент ном му шкар цу (Ада му) – без 
на сло ва, пе сма би се мо гла чи та ти као школ ска ве жба из па три јар
хал ног по гле да на од нос же не пре ма му шкар цу. На кон три се сти
не у ко ји ма се хи пер бо ли са но опи су је све моћ му шке фи гу ре пред 
ко јом се при ро да кла ња, у че твр тој лир ски глас за кљу чу је:

...how but most glad
co uld be this adam’s wo man
when all earth his words do sum mon
le aps to laud such man’s blood!13 

10 Chri sti na Brit zo la kis, Sylvia Plath and the The a tre of Mo ur ning, Cla ren don 
Press, Ox ford 2001, 28.

11 Исто, 28.
12 Ju lia Gor don Bra mer, “Hi story and a Ca se for Pre sci en ce: Short Stu di es of 

Sylvia Plath’s 1956 Po ems ,ˮ in: Plath Pro fi les, vol. 7, 2014, 24.
13 Sylvia Plath, The Col lec ted Po ems, ed. Ted Hug hes, Har per & Row Pu blis hers, 

New York 1981, 29–30.



475

(ка ко ако не нај дра же
мо же би ти овој ада мо вој же ни
кад сва зе мља ко ју ње го ве ре чи об у хва та ју
ска че да сла ви крв та квог чо ве ка!)

Сем што по ка зу је по ве ћа но ин те ре со ва ње Сил ви је Плат за 
при ро ду, као и не рет ко кри ти ко ва но по се за ње за реч ни ком у по
тра зи за ма ње по зна тим ре чи ма из фло ре и фа у не, „Ода за Те даˮ у 
пр ви план ис ти че ап со лут ну жен ску под ре ђе ност при ро ди му шког 
су бјек та: она је пу бли ка ко ја у тран су сла ви сво је бо жан ство, од
но сно зе мља, увре же ни сим бол жен ско сти. У пр вом сти ху пе сме: 
“From un der crunch of my man’s bo ot”14 („Под крц ка њем чи зме мог 
му шкар ца”) очи то је да је и же на део тог све га ис под му шке чи зме, 
истог оно га ко ји ће по ста ти пред мет агре си је у „Та ти ци :ˮ

Не ва љаш ти, не ва љаш ти
Ви ше, ци пе ло цр на ма сти
У ко јој сам жи ве ла по пут сто па ла
Три де сет ле та, си ро та и бе ла,
Је два се усу ђу ју ћи да удах нем или да учи ним ап ћиии.15

У ра ној по е зи ји, Сил ви ја Плат не рет ко „ве зу из ме ђу соп ства 
и обје ка та у при ро ди по сма тра кроз хи је рар хиј ску пол ну рас по
де лу”16, од но сно му шка рац кон тро ли ше ак тив ни жи во тињ ски свет, 
док су же на и ње но те ло чи та ни кроз биљ не ме та фо ре. Ипак, ка ко 
Џо Гил17 при ме ћу је, „сва ки по мен Еве нео за би ла зно отва ра и мо гућ
ност па да”, од но сно сва ко по и сто ве ћи ва ње са пр вом же ном исто
вре ме но је са жи вља ва ње и са пр вом же ном ко ја је згре ши ла. Ако је 
у „Оди за Те даˮ ства ра ње ис кљу чи во чин му шкар ца, у „Ме та фо ра
маˮ (1959), као у јед ној од пре крет нич ких пе са ма у раз во ју по е ти ке 
Сил ви је Плат, до ла зи до ра ди кал ног и не дво сми сле ног пре о кре та 
ко ји уте ме љу је (агре сив ну) пе снич ку са мо свест ка рак те ри стич ну 
за ка сни је пе сме по пут по ме ну тог „Та ти цеˮ или „Жен ског Ла за ра ,ˮ 
„Гро зни це 41ˮ и „Пер де :ˮ

Ја сам за го нет ка од де вет сло го ва,
Слон, не зграп на ку ће ри на,
Ди ња што се кла ти на две вре же
О руј но во ће, сло но ва чо, пле ме ни та ста бла!

14 Исто, 29.
15 С. Плат, Ра ни од ла зак, 158.
16 C. Brit zo la kis, 103.
17 Jo Gill, The Cam brid ge In tro duc tion to Sylvia Plath, Cam brid ge Uni ver sity 

Press, New York 2008, 35.
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Та век на је ве ли ка на ра сла од соп стве ног ква сца.
Тек ис ко ван но вац је у том де бе лом бу ђе ла ру.
Ја сам сред ство, по зор ни ца, у те ле ту кра ва.
По је ла сам вре ћу зе ле них ја бу ка,
Укр ца ла се на воз са ко га ми не ма си ла ска.18 

Ва ља ис та ћи да је Љи ља на Ђур ђић у пре во ду ове пе сме без 
ја сног по во да сна жни је ни јан си ра ла ре чи у че твр том (red пре ве
де но као руј но) и ше стом сти ху (pur se пре ве де но као бу ђе лар), те 
је син таг ма red fru it у пре во ду знат но ужег зна че ња. На и ме, у 
ен гле ском је зи ку, fru it је реч ко ја се ко ри сти и за плод и за во ће, 
што до дат но на гла ша ва би блиј ску алу зи ју на плод са зна ња ко ји 
је Ева оку си ла и, ре чи ма пе сни ки ње, „укр ца ла се на воз са ко јег 
не ма си ла ска”. На пи са на у де вет сти хо ва у вре ме пр ве пе сни ки
њи не труд но ће, пе сма „Ме та фо реˮ исто вре ме но алу ди ра на „те ло 
труд но са ’ја самʼ”19, као и на би о ло шку труд но ћу ко ја тра је де вет 
ме се ци и за вр ша ва се бол ним по ро ђа јем на ко ји је, пре ма Би бли ји, 
же не осу дио Евин грех у Еден ском вр ту. Сто га, „Ме та фо ре” пра ве 
за о крет уто ли ко што лир ска ју на ки ња све сно „је де вре ћу зе ле них 
ја бу ка” и, алу ди ра ју ћи на Еву, ти ме чи ни из бор на кон ко јег не ма 
по врат ка/си ла ска са во за. Чи та на сим бо лич ки, ова пе сма се пре
тва ра у афир ма ци ју пе снич ке са мо све сти као па да у грех, у жен ско 
те ло ко је ће по ста ти цен трал ни про стор на ко ји кул ту ра упи су је 
зна че ње, али ко је у ка сни јој по е зи ји про на ла зи ме та фо ре и по ста
је ис пи си во. Оно за чим Сил ви ја Плат не пре ста но тра га је згро ви
то је из ра же но у пе сми “Still bornˮ („Мр тво ро ђе ноˮ) и сти ху: „Ове 
пе сме не жи ве, то је ту жна ди јаг но заˮ (“The se po ems do not li ve: 
it’s a sad di ag no sis”20), а у „Ме та фо ра маˮ иро нич но осли ка ва при
ро ду тог жи вог те ла ко је ра сте по пут век не, кра ве и де бе лог нов
ча ни ка. Су штин ски, же на је и да ље по и сто ве ће на са при род ним и 
те ле сним, али за раз ли ку од „Оде Те ду ,ˮ лир ска ју на ки ња „Ме та
фо раˮ се са жи вља ва са те лом и кон тро ли ше га до гра ни це екс це
сив ног и пре те ра ног: грех ни је јед на не до зре ла ја бу ка, већ чи та ва 
вре ћа ко јом се не дво сми сле но ини ци ра у са зна ње и кон тро лу до 
та да при пи си ва ну бо го ли ком му шком су бјек ту, а пре ма Геј лу Вур
сту21, „жен ско те ло има ли те рар ну вред ност све док про из во ди, или 
не пре кид но ра ђа, но ве ве зе из ме ђу обје ка та у све ту и ’ја̓  из пе сме .ˮ

18 С. Плат, Ра ни од ла зак, 45.
19 Gayle Wurst, “I’ve bo ar ded the train the re is no get ting off. The Body as a 

Me tap hor in the Po e try of Sylvia Plath”, in: Re vue française d’e tu des améri ca i nes, 
1990, 28.

20 S. Plath, The Col lec ted Po ems, 142.
21 G. Wurst, 28.
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У две ма ка сни јим пе сма ма, „Пер диˮ и „Сти за њу ,ˮ та ко ђе се 
алу ди ра на Еву по сред ством Ада ма: кроз „из му че не / сла би не зе
ле ног Ада маˮ22 и, екс пли цит ни је у дру гој пе сми: „То је Ада мо во 
бе дро, / То је зе мља са ко је се ди жем, и са ма у роп цуˮ23, али су у 
обе ма пе сма ма зна чај ни је дру ге ми то ло шке ју на ки ње, Кли тем не
стра и Ле та. У „Сти за њуˮ пак Ева је део на сил не ме та мор фо зе сим
бо лич но пред ста вље не во зом ко ји ју ри кроз пре де ле ра та (па кла) и 
су ге ри ше да је де бе ло, цр ве но, скли ско бла то про из вод Ада мо ве (му
шке) исто ри је од ко је Ева (же на) тре ба да се очи сти да би ства ра ла.

„Fem me fa ta le” и де ка пи та ци ја: Ју ди та и Са ло ма

Мо тив fem me fa ta le се у по е зи ји Сил ви је Плат по ја вљу је кроз 
раз ли чи те ми то ло шке ју на ки ње (Кли тем не стра, Ме ду за), али, с 
об зи ром на то да је го то во увек у ве зи са де ка пи та ци јом, Са ло ма 
и Ју ди та су две би блиј ске ју на ки ње ко је се укла па ју у по ет ску ви
зи ју рас пар ча ва ња (му шког) те ла као „ре жи ма ерот ске ем па ти је 
са нео р ган ским .ˮ24 Са ло ма је умет ни ци ма де ка ден ци је по пут Ги
ста ва Мо роа, Оска ра Вајл да или Жо рисКар ла Уи сман са слу жи ла 
као „ин кар на ци ја окрут ног ве чи тог жен скогˮ25, као ам блем за зор не 
жен ске сек су ал но сти ко ја кроз свој плес као сво је вр сну ан ти ма ска
ра ду из во ди сим бо лич ки чин ка стра ци је. Код Сил ви је Плат, Са
ло ма про го ва ра као јед на у ни зу пе снич ких ма ски ко је пре у зи ма 
лир ски су бјект у пе сми „Ро ђен дан ски дар :ˮ

Знам за што не ћеш да ми га даш,
Пре стра вљен си

Од ле те ће свет у јед ном ври ску, и тво ја гла ва за јед но с њим,
Ре љеф на, брон за на, ан тич ки штит,

Чу до за тво је пра у ну ке.26 

У пе сми ниг де ни је екс пли цит но на зна че но ко ме се лир ска 
ју на ки ња обра ћа, али обез гла вљи ва ње пре ти оно ме ко ји до но си 
же ље ни по клон. Са ло ма је, на на го вор мај ке Иро ди ја де, из ве ла 
ерот ски плес под ве ло ви ма и оп чи ни ла га то ли ко да је при стао да 

22 С. Плат, Ра ни од ла зак, 182.
23 Исто, 192.
24 C. Brit zo la kis, 131.
25 Ма рио Прац, Аго ни ја ро ман ти зма, прев. Цви је та Јак шић, Но лит, Бе о

град 1974, 245.
26 С. Плат, Ра ни од ла зак, 136.



јој ис пу ни би ло ко ју же љу – она је, пре ма Је ван ђе љу по Мар ку (6: 
14–29), тра жи ла гла ву Јо ва на Кр сти те ља. Мо тив ве ла не по сто ји 
у ори ги нал ном би блиј ском на ра ти ву, већ је по стао део ми та о Са
ло ми на кон Вајл до ве дра ме Са ло ма. Вео је у „Ро ђен дан ском да руˮ 
оно што скри ва са др жај за го нет не ку ти је и укла ња ње ве ла би 
ди рект но су о чи ло лир ску ју на ки њу са за зор ним, ко је у овој пе сми, 
по узо ру на при чу о Са ло ми, пред ста вља спој фа тал ног и ерот ског. 
Пре ма Кри сти ни Бри цо ла кис27: „У по е зи ји Пла то ве, ико нич на фи
гу ра Са ло ме пред ста вља га ђе ње пре ма ор га ни ци стич ком по гле ду 
на је зик и окре та ње ка ба рок ној со ма то ло ги ји рас пар ча них де ло ва 
објек та ,ˮ али исто вре ме но се по сред ством Са ло ме де кон стру и шу 
му шки на ра ти ви о жен ској сек су ал но сти као из во ру за зор ног.28 У 
„Ро ђен дан ском да руˮ се фи гу ра Са ло ме тран сфор ми ше у ону ко ја 
не успе ва да са гле да свет као це ли ну јер се он не пре ста но оси па:

(...) О, ра чу на ру – 

Зар не мо жеш не што да про пу стиш и оста виш це ло?
Мо раш ли пур пу ром да жи го шеш сва ки део?29 

У ори ги на лу, ра чу нар je ad ding mac hi ne30, што би пре од го
ва ра ло ра чу наљ ки не го ра чу на ру, чи ме се ис ти че фраг мен тар на 
при ро да све та са ко јим је лир ска ју на ки ња су о че на – смрт, с дру ге 
стра не, пред ста вља „ле де но мр тво сре ди штеˮ31, од но сно ко нач ни 
чин ко ји спа ја све пре у зе те ма ске и по ни шта ва лир ску ју на ки њу. 
Сто га, Са ло ма је јед на од ју на ки ња кроз ко је про го ва ра ла тент но 
на си ље при сут но у ве ли ком бро ју ка сних пе са ма, али оно је пре 
фан та зи ја и из вед ба не го ствар ност (тек ста).

Ју ди та је, за раз ли ку од Са ло ме, ста ро за вет на ју на ки ња, ко ја 
је од ру би ла гла ву асир ском вој ско во ђи Хо ло фе р ну да би спа си ла 
је вреј ски на род. Алу зи ја на њу је по сред на, али је, упр кос то ме што 
не пред ста вља раз ви јен мо тив, ва жна у ши рем спек тру ме та фо ра 
ко је Сил ви ја Плат ве зу је за цве ће. По ми ње се у пе сми ко јом је на
сло вљен из бор из по е зи је Сил ви је Плат на срп ском је зи ку, „Ра ни 
од ла зак :ˮ

27 C. Brit zo la kis, 133.
28 За зор ност је тер мин Ју ли је Кри сте ве ко ји се ко ри сти у раз ли чи тим 

зна че њи ма и кон тек сти ма, али у нај ши рем сми слу пред ста вља „оно што ре ме
ти иден ти тет, су став, ред. Оно што не по шту је гра ни це, ме ста, пра ви ла. Сред
њи пут, дво сми сле ност, ме ша ви наˮ (в. Ју ли ја Кри сте ва, Ужас: оглед о за зор но
сти, прев. Ди ви на Ма ри он, Art Press, Бе о град 2002, 9).

29 С. Плат, Ра ни од ла зак, 137.
30 S. Plath, The Col lec ted Po ems, 207.
31 С. Плат, Ра ни од ла зак, 137.
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Сад су на ме не очи ис ко ла чи ле
Хри зан те ме ве ли чи не
Хо ло фе р но ве гла ве, уро ње не у исти
Ани лин ски гри миз по пут ове не зграп не со фе.32

Цве ће33 је је дан од нај ва жни јих мо ти ва Сил ви је Плат и у ве зи 
је са чул но шћу и те лом. У „Ра ном од ла ску” се па ро ди ра есте ти ка 
ро ко коа и ба на ли зу ју сен ти мен тал не сли ке: „Го спо ђо, со ба вам је 
од врат на од цве ћа ,ˮ те цве то ви по ста ју „ком пли ко ва не је се ње бо
ле шти не ,ˮ „го ми ла оч них ја бу чи цаˮ34 и, из ме ђу оста лог, Хо ло фер
но ва гла ва. Уко ли ко је у „Ро ђен дан ском да руˮ де ка пи та ци ја пред
ста вља ла за зор но ко је пре ти му шком су бјек ту, до но си о цу по кло на, 
са да је крај њи сим бол гро теск ног, по пут опи са му шког пол ног 
ор га на у Ста кле ном зво ну: „Је ди на ствар ко ја ми је па да ла на па мет 
би ла је ћу ре ћа ши ја и ћу ре ћи бу бац, и би ла сам ве о ма по ти ште на.ˮ 35 
Со ба го спо ђе ко јој се лир ска ју на ки ња обра ћа оди ше уста ја ло шћу, 
тру ле жи и сви сим бо ли жен ске те ле сно сти су уве ну ли или про
па да ју, што по ве зу је „Ра ни од ла закˮ са пе сма ма по пут „Усе де ли цеˮ 
или „Ја ло ве же не .ˮ Сто га, мо тив по бо жне би блиј ске ју на ки ње је 
ов де у ве ли кој ме ри па ро ди ран јер сим бо лич на ка стра ци ја му
шкар ца у овом слу ча ју ни је агре сив ни од го вор на ре пре сив ност 
па три јар ха та, већ гро теск на по сле ди ца ро ко ко и сен ти мен тал не 
есте ти ке – лир ска ју на ки ња по ку ша ва да по бег не од овог об ли ка 
жен ско сти ко ји за ро бља ва и гу ши чул ност:

Го спо ђо, шта ја то ра дим ов де
С плу ћи ма пу ним пра ши не и је зи ком од др ве та
До ко ле на у хлад но ћи и цве ћем пре кри ве на?36

Са ло ма и Ју ди та ну де сли чан на ра тив ни пред ло жак, али је 
Са ло ма, за раз ли ку од Ју ди те, сим бол тран сгре сив не и не кон тро
ли са не чул но сти, скри ве не ис под ве ла. Ју ди та је пак пу ки де кор 
у ком плек су мо ти ва ко ји па ро ди ра ју до ми нант не са др жа је жен ских 
ча со пи са и жи вот у окви ри ма на мет ну те пу ри тан ске ети ке, ко ја 
у име жен ске чед но сти по ни шта ва жен ско те ло. У по след њим сти
хо ви ма „Ра ног од ла скаˮ лир ска ју на ки ња, кроз ре тор ско пи та ње 

32 Исто, 65.
33 У по е ти ци Сил ви је Плат по сто ји чи тав ком плекс мо ти ва обра зо ва них 

око сим бо ли ке цр ве ног цве та, по себ но у пе сма ма по пут „Пер се фо ни не две се
стре ,ˮ „Бул ке у ју лу ,ˮ „Бул ке у ок то бру .ˮ

34 Исто, 65.
35 Сил ви ја Плат, Ста кле но зво но, прев. Бран ко Ву чи ће вић, Па и де иа, Бео

град 2010, 58.
36 С. Плат, Ра ни од ла зак, 65.
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као ка рак те ри сти чан пе снич ки по сту пак Сил ви је Плат, ужа сну то 
кон ста ту је да јој је те ло по ста ло део овог хлад ног ро ко ко ам би јен
та и да је за ро бље на у „уста ја лој во диˮ37 сте ре о тип ног гра ђан ског 
жи во та.

Бо го ро ди ца и за пад на кул ту ра – фе ти ши за ци ја  
жен ског те ла и мај чин ство

У кул ту ри За па да цен трал на мај чин ска фи гу ра је Бо го ро ди
ца и књи жев норе ли гиј ска тра ди ци ја раз ви је на око ње ног кул та. 
Бо го ро ди ца је по себ но зна чај на те ма жен ске по е зи је јер спа ја две 
кон тра дик тор не при ро де жен ске чул но сти и дру штве не уло ге: она 
је исто вре ме но мај ка и де ви ца, и то услед по тен ци јал но по гре шног 
пре во да грч ке ре чи part he nos, ко ја је мо гла озна ча ва ти и мла ду 
не у да ту де вој ку у дру штве ноза кон ском сми слу, а не ну жно би о
ло шком/пси хо ло шком.38 Упр кос то ме, Бо го ро ди ца је пре ра сла у 
је дан од „нај моћ ни јих кон стру ка та има ги на ци је у исто ри ји ци ви
ли за ци јеˮ39 и кроз ве ко ве су се ње ни атри бу ти и ста тус тран сфор
ми са ли у скла ду са кул ту ром и, што је нај ва жни је, ко лек тив ним 
не све сним у да том кул тур ном по рет ку. Ка ко Де ни де Ру жмон у 
сту ди ји Љу бав и За пад40 по ка зу је, а Ју ли ја Кри сте ва те о риј ски 
обра зла же, Бо го ро ди чин култ је из во ри ште два глав на мо де ла 
љу ба ви у за пад ним кул ту ра ма, двор ске (кур то а зне) и деч је, као и 
чи та вог спек тра ко ји про из и ла зи из ова два ти па – ма зо хи зма, 
са ди зма, уз ви ше не љу ба ви, аске зе итд.41 У по е зи ји Сил ви је Плат 
Бо го ро ди ца је ам би ва лент на фи гу ра и пред ста вља крај ност су прот
ста вље ну Еви и Ма ри ји Маг да ле ни – у хри шћан ској тра ди ци ји, у 
ко јој до ми ни ра ју му шке фи гу ре, ове ју на ки ње пред ста вља ју сте
ре о тип не мо де ле чед но сти и раз у зда но сти. Ако је Бо го ро ди ца оно 
са чим се же на иден ти фи ку је у „му шком пан те о нуˮ хри шћан ске 
тра ди ци је42, Сил ви ја Плат ис пи ту је мо гу ће им пли ка ци је ова кве иден
ти фи ка ци је у ак ту ел ним кул тур ним и исто риј ским окол но сти ма. 

У „Зим ској при чиˮ (“A Win ter’s Ta le”), ра ној пе сми из 1958. 
го ди не, Бо го ро ди ца се по ми ње као део бо жић ног де ко ра и као 

37 Исто, 64.
38 Ju lia Kri ste va, The Kri ste va Re a der, ed. To ril Moi. Co lum bia Uni ver sity 

Press, New York 1986, 163.
39 Исто, 163.
40 Де ни де Ру жмон, Љу бав и За пад, прев. Ми лан Ком не нић, Слу жбе ни 

гла сник – Кар пос, Бе о град 2011.
41 Ј. Kri ste va, 165.
42 Ozlem Gӧrey, Three Sibyls on a Tri pod: Re vi si o nary Mythma king in the 

Po e try of H. D., Sylvia Plath, and Adri en ne Rich, Uni ver sity of Le i ce ster 2000, ne
obja vlje na dok tor ska te za, 153.
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пу ка ре про дук ци ја ко ја си му ли ра пра зник ис пра жњен од ре ли ги
о зног са др жа ја. Бо жић ни на ра тив је па ро ди ран кроз ко мер ци ја ли
за ци ју пра зни ка и оби ље пред ме та ко ји ис пу ња ва ју ули це Бо сто на, 
али је Бо го ро ди ца опи са на као бла га (“Mary lo oks mild 4ˮ3). Бла гост 
је тра ди ци о нал но при пи си ва на Бо го ро ди чи ном др жа њу и из ра зу 
ли ца, и упра во је то атри бут ко јем ће Сил ви ја Плат оштро су прот
ста ви ти сво је агре сив не ју на ки ње. На и ме, Бо го ро ди ца не ће би ти 
у цен тру па жње аме рич ке пе сни ки ње ду го на кон ове пе сме, све 
до 1962. го ди не, ка да ће ма ри јан ски култ по ста ти пе снич ка гра ђа 
по год на за пре и спи ти ва ње мај чин ства на лич ном и оп штем пла ну. 
У по е ми/дра ми у сти ху „Три же не: Пе сма за три гла саˮ по ја вљу ју 
се три ју на ки ње са раз ли чи тим ис ку ством мај чин ства и ра ђа ња: 
пр ви глас је уда та же на ко ја се по ра ђа и од но си сво ју бе бу ку ћи, 
дру ги је пер спек ти ва се кре та ри це ко ја емо тив но и фи зич ки про
жи вља ва ис ку ство по ба ча ја (не пр вог), док тре ћи глас при па да 
сту дент ки њи ко ја ни је же ле ла бе бу и од лу чу је да је да на усва ја ње. 
Све три си ту а ци је су, у по ре ђе њу са Бо го ро ди чи ним без гре шним 
за че ћем, на гла ше но чул не и те ле сне и пред ста вља ју ре ал но и је дин
стве но ис ку ство са ко јим се же на су о ча ва. Упр кос то ме, ју на ки ња 
ко јој при па да пр ви глас по ре ди се са Бо го ро ди цом, од но сно са 
атри бу ти ма ка рак те ри стич ним за ико но граф ско пред ста вља ње 
Хри сто ве мај ке:

Не ма сам и мрач на. Ја сам се ме ко је тек што не про кли ја.
Мрач ност је мо је мр тво ја, и оно је су мор но:
Не же ли да бу де не што ви ше, или дру га чи је.
Су тон ме сад обла чи у пла во, као Де ви цу Ма ри ју.
О бо јо да љи не и за бо ра ва! –
Ка да ће се то до го ди ти, трен у ко ме се Вре ме сла ма
И веч ност га гу та, и ја то нем до кра ја?44

У ви зан тиј ској ико но граф ској тра ди ци ји Бо го ро ди чи но те ло 
је оде ве но у пла ву ха љи ну и по не кад се ви де гру ди на ко ји ма до ји 
бе бу Хри ста. Пла во је сим бол не бе са и ње не тран сцен ден тал не, 
бес те ле сне при ро де са ко јом се лир ска ју на ки ња у овој по е ми по
и сто ве ћу је. Не по сред но пре по ро ђа ја, пр ва же на (пр ви глас) има 
ути сак да је ње но те ло по ни ште но кроз на до ла зе ћи бол („Из ри ба на 
и са бла сна од дез ин фек ци о них сред ста ва, жр тве на 4ˮ5) и по сред ством 
ис ку ства бо ла по и сто ве ћу је се не са мо са мај чин ском при ро дом 

43 S. Plath, The Col lec ted Po ems, 86.
44 С. Плат, Ра ни од ла зак, 98.
45 Исто, 98.
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Бо го ро ди це већ и са му че нич ком. По ре ђе ње са Де ви цом Ма ри јом 
исто вре ме но је и па ра док сал но, с об зи ром на то да је у овој по е ми 
у три гла са кар нал но опи са но до гро те ске и екс тре ма ко ји по твр
ђу је жен ско те ло у тек сту, за раз ли ку од на ра ти ва о Бо го ро ди ци ко ји 
„омо гу ћа ва дис курс о мај чин ству у сим бо лич ком по рет ку .ˮ46 Ју
на ки ња ни је сим бол не кон зу ми ра не кур то а зне љу ба ви ко ја же ну 
по и сто ве ћу је са „сим бо лом чи сте спа си лач ке Све тло сти 4ˮ7, већ 
по твр ђу је сво ју ак тив ну, ре про дук тив ну би о ло шку уло гу кроз бол 
упо ре див са Бо го ро ди чи ним на кон Хри сто ве смр ти. На овај на чин 
се уво ди Бо го ро ди ца као ma ter do lo ro sa, мо тив ко ји ће се раз ви ти 
у две ма нај зна чај ни јим пе сма ма о мај чин ству, „Ма ри ји ној пе смиˮ 
и пе сми по све ће ној ро ђе њу си на, „Ник и свећ њак .ˮ

У пе сми „Ник и свећ њакˮ ком би ну ју се мо ти ви Хри сто вог 
ро ђе ња са ду бо ко лич ним од но сом мај ке и де те та. Глас лир ске ју
на ки ње пре у зи ма Бо го ро ди чи не осо би не и обра ћа се „де тен це ту 
у шта ли 4ˮ8 као све оп штем сим бо лу на де и по нов ног ро ђе ња, али 
спа си лац у овој пе сми ни је Христ, већ Ник. У пе сми се по ми њу 
све ће, пр ва при чест, Јо сип, ри бе, Христ и, нај бит ни је за мо тив 
Бо го ро ди це, пат ња:

Пат ња
За ко ју се бу диш ни је тво ја.49

Бо го ро ди ца је она ко ја опла ку је си на, али у овој пе сми уни вер
зал на ве за из ме ђу мај ке и де те та по ста је из вор стреп ње у све ту у 
ко јем де те пре у зи ма већ по сто је ћу пат њу – сва ко де те је, сто га, де
тен це у шта ли и сва ка мај ка је ma ter do lo ro sa јер је ње но де те жр тва 
све га што се до го ди ло у до та да шњој исто ри ји. Мле ко и су зе су два 
глав на атри бу та Бо го ро ди це, али у овој пе сми Сил ви ја Плат ре кре
и ра не дво сми сле но ве штач ку сце ну у ко јој ћи ли ми и аква ри ју ми у 
деч јој со би под се ћа ју на хлад ну пе ћи ну и то плу шта лу – ка да се 
упа ли све ћа, свет ви ше ни је пе ћи на („Све ћа / Гу та и по но во вра ћа 
сво ју ма лу ви си ну, // Хра бри ње но жу ти ло”50). Пр ви стих пак у ко јем 
се лир ска ју на ки ња по и сто ве ћу је са ру да ром („Ја сам ру дар. Го ри 
пла во све тлоˮ51) алу ди ра и на (Бо го ро ди чи но) ма те рин ско те ло као 
пе ћи ну, зе мљи ну утро бу у ко јој се од ви ја чу до ства ра ња. Ма те рин
ско те ло је „сце на ма гиј ских пре о бра жа јаˮ52 и во да из ко је свет по

46 C. Brit zo la kis, 178.
47 Д. де Ру жмон, 63.
48 С. Плат, Ра ни од ла зак, 179.
49 Исто.
50 Исто.
51 Исто, 178.
52 C. Brit zo la kis, 175.
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ти че пре тва ра се у су зе („су зи це / Што зе мљи на утро ба / Лу чи их из 
смрт не до са деˮ53), ко је Ју ли ја Кри сте ва54 сма тра ме та фо ра ма за не
вер бал но, него вор као по себ ну се ми о ти ку свој стве ну жен ском те лу. 

Ове су зе пак по ста ју уни вер зал но обе леж је мај чин ске пат ње 
у „Ма ри ји ној пе смиˮ ко ја, као и у „Та ти ци ,ˮ спа ја Хо ло ка уст и би
блиј ски на ра тив са по је ди нач ним лир ским гла сом и лич ним стра
да њем: „Ка ко пе сма на пре ду је кроз раз ли чи те вр сте ва тре – исто
риј ску, кул тур ну и ре ли гиј ску – по ве ћа ва се мај чин ски страх за 
бе буˮ55. Сли ка не дељ ног руч ка („Не дељ но јаг ње цвр чи у ло јуˮ56) 
и сун че вог зра ка на про зо ру пре тва ра се у стра да ње Је вре ја у Пољ
ској у Дру гом свет ском ра ту – би блиј ски мо ти ви ог ња и жр тво ва
ног јаг ње та по ста ју спа ље на те ла, док је злат ни сун чев зрак на 
кра ју пе сме по и сто ве ћен са „злат ним че дом ко је ће свет уби ти и 
про ждра ти .ˮ57 „Ма ри ји на пе смаˮ пред ста вља кул ми на ци ју мај чин
ског стра ха ко ји је у Ари је лу при су тан у пе сма ма по пут „Ју тар ње 
пе сме ,ˮ „Ноћ не игре ,ˮ „Та ли до ми даˮ итд. Бо го ро ди ца (Ма ри ја) је 
мај ка ко ја опла ку је уна пред прет по ста вље ну жр тву ко ју ће ње но 
де те мо ра ти да под не се у име исто риј ског про гре са, те Сил ви ја 
Плат про бле ма ти зу је исто ри ју као бес ко нач но по на вља ње пат ње 
и на лич ном и на ко лек тив ном пла ну. Бо го ро ди ца је уни вер зал на 
мај ка ко ја жр тву је сво је де те чо ве чан ству, и с об зи ром на иде о ло
ги ју Хлад ног ра та, Сил ви ја Плат не рет ко ту ма чи „мај чин ство и 
ре про дук тив но те ло као по ља тех но ло шког на па да .ˮ58 На ра тив о 
Бо го ро ди ци као мај ци у жа ло сти пред ста вља кри ти ку ра та и ма
сов ног стра да ња у име би ло ко је иде је, што је те ма још јед не пе сме 
ко ја пре у зи ма хри шћан ску сим бо ли ку, „Бра зи ли је :ˮ

О Ти ко ји је деш

Љу де кô све тло сне зра ке, по ште ди
Ово је ди но
Огле да ло, нео су ђе но

Од ра за ра ња све то га ду ха,
Сла ве
Мо ћи, сла ве.59

53 С. Плат, Ра ни од ла зак, 178.
54 J. Kri ste va, 174.
55 Mary Lynn Broe, Pro tean Po e tic: the po e try of Sylvia Plath, Uni ver sity of 

Mis so u ri Press, Co lum bia 1980, 161.
56 С. Плат, Ра ни од ла зак, 209.
57 Исто, 2010.
58 C. Brit zo la kis, 265.
59 С. Плат, Ра ни од ла зак, 212–213.
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У по е зи ји Сил ви је Плат Бо го ро ди ца је пре све га сим бол мај
чин ства и ужа са са ко јим се же на су о ча ва у свом ре про дук тив ном 
ци клу су, и пре и на кон по ро ђа ја. Де ви чан ство је пак зна чај ни је за 
фи гу ре по пут Даф не и Си би ле60 не го за Бо го ро ди цу јер је она 
нео дво ји ва од све при сут ног пе сни ки њи ног стра ха за злат но че до 
ко је ње ном кри ви цом до ла зи у свет пат ње и де ху ма ни за ци је. Сто га, 
за же ну је јед на ко тра гич но да бу де де ви ца и мај ка, а то су две при
мар не сек су ал не уло ге же не у фа ло цен трич ном си сте му. Кроз низ 
ми то ло шких и би блиј ских фи гу ра, Сил ви ја Плат по ка зу је ак ту
ел ност ми то ло шког на си ља и пат ње и об ли ке ко је оно пре у зи ма 
у са вре ме ном дру штву – ње не Даф не и Си би ле су из бор ко ји же на 
мо ра да на пра ви у на ср тљи вом, на сил ном по рет ку ко ји упи су је 
му шку же љу на ње но те ло, док је Бо го ро ди ца сим бол мај кему че
ни це и (по тен ци јал на) уло га ко ју је (по сле)рат на иде о ло ги ја на
мет ну ла сва кој же ни ко ја ра ђа. 

Ипак, по сто ји пе сма у ко јој се Сил ви ја Плат раз ра чу на ва са 
Бо го ро ди цом као сим бо лом жен ске чи сто те и без гре шно сти. У 
„Гро зни ци 41ˮ лир ска ју на ки ња ха лу ци ни ра под ви со ком те ле сном 
тем пе ра ту ром ко ја је у по е ти ци Сил ви је Плат у ве зи са чи сто том 
и чи сто ћом жен ског те ла. У по гла вљу о Пер се фо ни би ло је ре чи 
о ју на ки њи Ста кле ног зво на, Естер Грин вуд, ко ја се на кон ку па
ња у вре лој во ди осе ћа про чи шће но. У „Гро зни ци 41ˮ те ло лир ске 
ју на ки ње је еро ти зо ва но и из бри са на је гра ни ца из ме ђу ствар не 
гро зни це и сек су ал ног ак та као гро зни ча вог ста ња у ко јем је жен
ска чул ност до ве де на до гра ни ца:

Дра ги, сву ноћ
Га сих се и па лих, га сих се и па лих.
Пре те шки по ста ју чар ша ви као блуд ни ков по љу бац. 61

„Гро зни ца 41ˮ при па да пе сма ма ко је су мно ги кри ти ча ри ока
рак те ри са ли као пре те ри ва ње, „’бо ле сни стих̕, ши зо фре ни ју, па 
чак и па то ло ги ју, а ње на естет ска пре ко ра че ња че сто су би ла опи
си ва на као екс це си без по во да, или про сто као ре зул тат без на де
жног ’ло шег уку са’”.62 Те ло лир ске ју на ки ње убр за но про ла зи кроз 
низ ха лу ци нант них пре о бра жа ја: кроз гро зни цу, по тен ци јал ну 
ма стур ба ци ју, Хо ло ка уст и ус пе ње Бо го ро ди це. У „Гро зни ци 41ˮ 
па ро ди ра се сли ка ра ја кроз ма стур ба ци ју као сек су ал ну прак су 

60 Ове фи гу ре при па да ју ком плек су ми то ло шких жен ских фи гу ра и зна
чај не су за ту ма че ње пе са ма из тзв. ци клу са о пче ла ма, као и за ра не пе сме „О 
те шко ћа ма при зи ва ња дри ја деˮ и „Де ви ца у др ве ту .ˮ

61 Исто, 171.
62 G. Wurst, 24.
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ко ја во ди до ужит ка, а ни је ну жно по ве за на са гу бит ком де ви чан
ства. Лир ска ју на ки ња се на по чет ку пи та: „Чи ста? Шта је то?ˮ63, 
да би се на кра ју пе сме у ек ста зи уз ди гла:

Ми слим да се уз ди жем,
Ми слим да ћу се уз не ти...
Раз ле ћу се бро ја ни це од вре лог ме та ла, а ја, љу ба ви, ја

Чи ста сам аце ти лен ска
Де ви ца
Опер ва же на ру жа ма

По љуп ци ма, ке ру би ни ма,
Свим оним што те ру жи ча сте три це зна че.
Ни те би, ни ње му

Ни те би, ни ње му
(Мо ја се ја рас тва ра ју, под сук ње ста ре дро ље) –
Ра ју.64 

Бо го ро ди ца у овој пе сми је пак ин ду стриј ска Бо го ро ди ца 
ко ја се уз ди же из над „сум пор но жу тих пра ме но ва ди маˮ и „пе пе ла 
Хи ро ши меˮ65 – култ на сли ка па ро ди ра на је кроз кич и „ме ха нич
ки ре про ду ко ва на, пре тво ре на у апо те о зу не ис кре но сти: де ви ца 
Ма ри ја је про сти тут ка .ˮ66 Бо го ро ди ца исто вре ме но по се ду је атри
бу те же ље не и не до сти жне же не, што се у „Гро зни ци 41ˮ пре тва ра 
у об лик „по тро шач кеˮ же ље за жен ским те лом као ро бом („мо ја 
ко жа ис ко ва на од зла та / Бес крај но фи на и бес крај но ску паˮ67), на
лик на пла стич не бо жић не укра се из „Зим ске при че .ˮ Ше зде се тих 
го ди на је Рој Лих тен штајн пре но сио Мон дри ја но ве и Пи ка со ве 
сли ке као по сто је ће кул тур не вред но сти у дру ги ме ди јум, у ко декс 
зна ко ва штам пар ске ре про дук ци је. Као и Сил ви ју Плат, за ни ма ло 
га је да ли је вред ност естет ског про из во да про ме ње на он да ка да 
се он пре не се у дру га чи ји ме ди јум и кон текст – Бо го ро ди ца аме
рич ке пе сни ки ње ре ци кли ра на је као кул тур на пред ста ва чи ју 
одр жи вост и ствар ни ре ли гиј ски по тен ци јал тре ба ис пи та ти у 
ши рем кон тек сту аме рич ког по сле рат ног дру штва. Сил ви ја Плат 
тра га за по ступ ком ко ји, срод но попар ту, по ка зу је да не по сто је 

63 С. Плат, Ра ни од ла зак, 170.
64 Исто, 172.
65 Исто, 170–171.
66 C. Brit zo la kis, 141.
67 С. Плат, Ра ни од ла зак, 171.
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при ви ле го ва ни про из во ди, од но сно те ме, по ступ ци и мо ти ви, већ 
је пи та ње ка ко естет ски ко ри сти ти (кул тур ни) про из вод у вре ме 
на гла ше не ин ду стри ја ли за ци је из гра ђе не на за ко ну по тро шње и 
бр зог за ста ре ва ња про из во да. У том сми слу, ин те ре сант но је уо чи
ти по ду дар ност из ме ђу по е ти ке Сил ви је Плат и ра до ва Ен ди ја Вор
хо ла у пр вој по ло ви ни ше зде се тих, што Ди ја на Ме тлић об ја шња
ва као Вор хо ло во „ускла ђи ва ње соп стве ног кре а тив ног про це са с 
на чи ном функ ци о ни са ња ин ду стриј ске про из вод њеˮ68, а у фу сно
ти упу ћу је на за јед нич ко ин те ре со ва ње умет ни ка за елек трич не 
сто ли це, код Сил ви је Плат на по чет ку Ста кле ног зво на, а код 
Вор хо ла у силкскрин пор тре ти ма Елек трич них сто ли ца.69 По пут 
умет ни ка попар та, и Сил ви ја Плат ра чу на на про мен љи ву упо
треб ну вред ност кул тур них пред ста ва, и ис пи ту је мо гућ ност кул
тур ног на сле ђа да из ра зи са вре ме не те ме мај чин ства и од но са 
же не пре ма свом те лу, а да исто вре ме но тај из раз не бу де уда љен 
од не по сред ног, сва ко днев ног и ба нал ног. Мо тив роб не вред но сти 
жен ског те ла, у „Гро зни ци 41ˮ опи сан кроз гро зни ча ву ау то е ро
тич ност, у „Жен ском Ла за руˮ пре ра ста у агре сив ни об ра чун са 
„го ми лом што крц ка ки ки ри ки .ˮ70

„Жен ски Ла зарˮ  и дру штве ни во а је ри зам

За по е зи ју Сил ви је Плат ка рак те ри стич но је ме ша ње ни ског 
и ви со ког сти ла и сни жа ва ње па то са до па ро ди је, ко ја по ста је моћ
но сред ство на па да на по тро шач ку кул ту ру у ко јој је сек су ал ност 
вр ста роб не раз ме не из ме ђу во а је ри стич ке пу бли ке и на ге же не за 
ко ју је ого ља ва ње још јед на у ни зу из вед би.71 „Жен ски Ла зарˮ 
пред ста вља пе снич ки по ку шај да се ис пи та дис курс у ко јем би 
дру штве на фан та зи ја ко ја кон стру и ше жен ски су бјект по ста ла 
из вор мо ћи, а не пу ки од раз му шког за до вољ ства упи са ног на фе
ти ши зо ва но жен ско те ло. На пи са на ме ша ви ном жар го на, не мач ких 
из ра за и фи гу ра по на вља ња, ова пе сма је сво је вр сна син те за мно
го број них кул тур них ми то ва и пре ра ста у иро нич но пред ска за ње 
ле ген де о су и цид ној пе сни ки њи ко ја ће се пост хум но ис пле сти 
око жи во та и де ла Сил ви је Плат. Упра во овај про роч ки ка рак тер 
чи ни пе сму „Жен ски Ла зарˮ по себ но зна чај ном у би блиј ском све тлу, 

68 Ди ја на Ме тлић, „Вор хо ло ви скрин те сто ви: од сли кар ства до про ши
ре ног фил ма, и на зад ,ˮ у: Збор ник Се ми на ра за сту ди је мо дер не умет но сти 
Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, бр. 13, 2017, 146.
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с об зи ром на то да на слов су ге ри ше тра ве сти ју но во за вет не лич
но сти. Ла зар је био брат Ма ри је и Мар те ко јег је Христ вас кр сао 
че твр тог да на. У ин тер вјуу за БиБиСи Сил ви ја Плат је опи са ла 
ову пе сму ре чи ма: „Пе сму из го ва ра же на ко ја по се ду је ве ли ки и 
за стра шу ју ћи дар по нов ног ро ђе ња. Је ди на не во ља је у то ме што 
она мо ра прет ход но да умре. Она је фе никс, дух сло бо де, што год 
хо ће те. Она је та ко ђе и са мо јед на до бра, по ште на, ве о ма спо соб на 
же на .ˮ72 Би блиј ска при ча о Ла за ру је про то тип при че о Хри сто вом 
вас кр се њу, али пе сни ки ња се од лу чу је за син те зу при че о Хри сто вом 
стра да њу и сво је вер зи је жен ског Ла за ра. По сто је раз ли чи та ту ма че
ња ода би ра баш ове би блиј ске лич но сти – од ар гу мен та да је то би ла 
јед на од оми ље них при ча Сил ви је Плат73 до, пре ма на шем ми шље
њу, нај у бе дљи ви јег об ја шње ња пре ма ко јем је аме рич ка пе сни ки ња 
на пи са ла сво ју вер зи ју „Љу бав не пе сме Џ. Ал фре да Пру фро ка .ˮ Лир
ски су бјект ове Ели о то ве пе сме се у јед ној од стро фи пи та:

И да л̕ би вре де ло, на кон цу кон ца,
Да по сле шо ља, мар ме ла де, ча ја
Уз пор це лан и раз го вор што нас спа ја,
Да ли би вре де ло, ис пла ти ло се
Да све се скра ти, свр ши осме хом се,
Да све мир у ку глу зби јем и упу тим
Да се ко тр ља до не ког пи та ња
Пред ко јим за ћу тим,
Да ка жем: „Ја сам Ла зар што из мр твих се вра ти
Да све ти ка же, све ћу ре ћи, све ћеш зна тиˮ –
Кад чо век, док јој ја стук на ме шта под гла ву
Мо ра да ка же: „Уоп ште ни сам ми слио та ко
То уоп ште ни је та ко.ˮ 74

Ако је Ели от у сво јој по е зи ји ис пи ти вао по тен ци јал ми та у 
ак ту ел ном исто риј ском тре нут ку, Сил ви ја Плат гра ди сво ју ју на
ки њу од по сто је ћих кул тур них пред ста ва кроз фран кен штај нов ски 
по ду хват ко јим се ис пи ту је ви тал ност и мо гућ ност жен ског ми та. 
Сто га, ка да Ед гар Алан По у „Фи ло зо фи ји ком по зи ци јеˮ пи ше да 
је „смрт ле пе же не нео спор но нај пе снич ки ји пред мет на све туˮ75, 
Сил ви ја Плат по ка зу је све им пли ка ци је пе ва ња о же ни као о мр твом 
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објек ту или „по тро шач ком про из во ду су и цид ног пред у зет ни штва .ˮ76 
У Ели о то вој по е ми по ста вље но је пи та ње ко је је лајт мо тив свих 
књи жев но сти, још од Епа о Гил га ме шу: ка ко и да ли уоп ште пре не
ти жи ви ма ис ку ство смр ти? Ју на ки ња Сил ви је Плат кроз ри ту ал но 
обра ћа ње сво јој пу бли ци до но си упра во то, спек такл смр ти ко ји 
тре ба да за до во љи во а је ри стич ку „го ми лу што крц ка ки ки ри ки .ˮ77 
Жен ски Ла зар уми ре три пу та и пред ста вља то као вид из вед бе 
ко ја се не раз ли ку је од би ло ког јав ног на сту па:

Уми ра ње је
Ве шти на као и све оста ло,
Ја то из во дим ма е страл но.

Из во дим та ко да из гле да па кле но.
Из во дим та ко да из гле да ствар но.
Мо гло би се ре ћи ро ђе на сам за то.78

Ли са Нар бе су бер79 ту ма чи ово у све тлу Фу ко о о ве сту ди је 
Над зи ра ти и ка жња ва ти као спе ци фич ну дис кур зив ну прак су 
ко ја омо гу ћа ва лир ској ју на ки њи ове пе сме да, по пут осу ђе ни ка на 
смрт, ка же би ло шта без мо гућ но сти да љих по сле ди ца: „Жен ског 
Ла за раˮ је мо гу ће ту ма чи ти као по ку шај да се об но ви ри ту ал (при
су тан у мо де ли ма ка жња ва ња пре мо дер ног до ба) за ме њен у са
вре ме ном до бу оним што Фу ко на зи ва „при нуд ним, те ле сним, 
уса мље нич ким и тај ним мо де лом мо ћи ка жња ва ња”. По пут не ко
га ко је на чи нио дру штве ни пре ступ и због то га је у цен тру па жње, 
ју на ки ња „Жен ског Ла за раˮ из ло же на је јав ном по гле ду и осу ди, 
ко је по ку ша ва да пре тво ри у је дан од сво јих очи то ла жних три
ко ва, али за пу бли ку рав них би блиј ском чу ду:

Ово је те а трал ни

По вра так усред бе ла да на
Истом ме сту, истом ли ку, истом звер ском
По ви ку из не на ђе ња:

„Чу до!ˮ
Ко ји ме оба ра.80
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Ово јав но ра за пи ња ње, прем да пред ста вља ри ту ал ну из вед бу 
(„Опет сам то из ве лаˮ81), алу ди ра на Хри сто во рас пе ће и пер вер зни 
ужи так го ми ле пред смр ћу дру го га, што у „Жен ском Ла за руˮ ево
ци ра сли ке Хо ло ка у ста и ма сов ног стра да ња као екс трем ног об ли
ка по ни шта ва ња те ла на кон ко јег оста ју „пар че са пу на / бур ма с 
вен ча ња, / плом ба злат на .ˮ82 У све тлу чи та ња по е зи је Сил ви је Плат 
као ни за ини ци ја ци ја у дру га чи ји иден ти тет, „Жен ски Ла зарˮ пред
ста вља „ри ту ал ну стра те ги ју кроз ко ју се им пулс смр ти упо тре
бља ва да би об но вио же љу за жи во томˮ83, од но сно на сил но про чи
шће ње кроз низ ге сто ва ко ји по ни шта ва ју те ло лир ске ју на ки ње 
(у тек сту). Њен иден ти тет је про мен љив у од но су на пу бли ку: за 
на ци стич ког док то ра („За то, за то He rr Док тор, / За то He rr Не при
ја тељˮ84), она је те ло ко је тре ба спа ли ти; за го ми лу ко ја по сма тра, 
из во ди ве ли ки стрип тиз, док је за вер ни ка ње но те ло ре ли кви ја 
(„Ја сам ва ше бла го / Че до од су ва зла таˮ85) – али у сва кој од ових 
си ту а ци ја она је све сни из во ђач. Упо тре бом је зи ка ре кла ма Сил ви
ја Плат не са мо што раз от кри ва дру штве не ме ха ни зме ко ји жен ско 
те ло екс пло а ти шу као роб ну вред ност већ па ро ди ра чи тав је дан 
по сто је ћи ре клам ни дис курс ко ји вла да у ка пи та ли зму, што Кри
сти на Бри цо ла кис ту ма чи тра гом Бо дле ро ве и Бе ња ми но ве кон цеп
ци је (све те) про сти ту ци је: „Про сти тут ка ли ша ва жен скост ау ре, 
ре ли ги о зног и култ ног при су ства; жен ско те ло по ста је ро ба, са чи
ње на од мр твих и ока ме ње них фраг ме на та, док ње на ле по та по ста
је пи та ње ко зме тич ке ма ске (шмин ке и мо де).ˮ 86 Ма ска ко ју ју на
ки ња „Жен ског Ла за раˮ пре у зи ма па ро ди ра и би блиј ска чу да као 
спек та кле ко ји ма се дру ги укљу чу је у ин тим но ис ку ство смр ти: 
„Ла ко је то из ве сти у са ми ци / Ла ко је то из ве сти и оста ти где сиˮ87 
– али ко лек тив ни во а је ри зам се у по след њим сти хо ви ма пре тва ра 
у опа сност од цр ве но ко сог де мо на:

Из пе пе ла
Уста јем с ко са ма цр ве ним
И му шкар це као зрак та ма ним.88

Упр кос ја сним би о граф ским алу зи ја ма на три по ку ша ја са мо
у би ства, чи ни се да су по след њи сти хо ви „Жен ског Ла за раˮ пре у 
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ве зи са кре а тив ним про жди ра њем и по ле ми ком са му шком по е
зи јом не го кон крет ним на си љем. Ода бир жен ског Ла за ра у том 
слу ча ју тре ба раз у ме ти као ис пи ти ва ње кре а тив ног по тен ци ја ла 
кул тур ног на сле ђа за из ра жа ва ње је дин стве ног жен ског ис ку ства, 
и нео п ход ност да се уни шти (спа ли) пе снич ка тра ди ци ја у ко јој је 
же на или му за или ле па и мр тва или оба. Сто га, Сил ви ја Плат у 
овој пе сми спа љу је кул тур но те ло сво је жен ске ју на ки ње и, алу
ди ра ју ћи на мит о фе ник су и по нов ном ра ђа њу, ис ти че по тре бу за 
по нов ним ис пи си ва њем књи жев ног на сле ђа кроз да ва ње гла са 
мр твим му за ма му шке по е зи је.

Ка да Жа клин Ро уз пи ше да „Сил ви ја Плат про га ња на шу 
кул ту руˮ89, она ука зу је на мит у ко ји се пе сни ки ња пре тво ри ла 
упр кос по е ти ци де ми то ло ги зо ва ња по зна тих на ра ти ва, по не кад и 
до гро те ске. У том сми слу је „Жен ски Ла зарˮ го то во про роч ка 
пе сма у ко јој је же на спек такл, део ве ли ког стрип ти за у кул ту ри 
у ко јој је ње но те ло исто вре ме но и фе тиш и за зор но, а ства ра ње 
ре зер ви са но за жен ске ма га зи не о до ма ћин ству и ку ва њу. Сил ви
ја Плат су прот ста вља ста ро за вет не ју на ки ње ко је су пре ко ра чи ле 
нор ме и за бра не (Ева, Са ло ма, Ју ди та) Бо го ро ди ци као цен трал ној 
фи гу ри у хри шћан ском по и ма њу же не. По сред ством жен ске вер
зи је но во за вет ног Ла за ра, пе сни ки ња де ми сти фи ку је ме ха ни зме 
ко јим увре же не кул тур не пред ста ве вас кр са ва ју у све сти са вре
ме ног чо ве ка и ства ра соп стве ну псе у до би блиј ску фи гу ру ко ја 
из во ди смрт као пред ста ву, од но сно чу до. У том сми слу је пе снич ки 
пут, пре ки нут ра ном смр ћу, у ве ли кој ме ри био у скла ду са ак ту
ел ним умет нич ким тен ден ци ја ма ко је би се по тен ци јал но раз ви
ле у отво ре ни ди ја лог са есте ти ком попар та ко ја, по себ но у де лу 
Ен ди ја Вор хо ла, раз от кри ва ме ха ни зам ства ра ња кул тур них ми
то ва у пе ри о ду успо на сред ста ва за ма сов ну ко му ни ка ци ју. Сил
ви ја Плат по сред ством ана ли зи ра них би блиј ских ју на ки ња пре 
све га ис пи ту је по тен ци јал кул тур ног на сле ђа да из ра зи ис ку ство 
са вре ме не же не, те је у том све тлу мо гу ће (и нео п ход но) са гле да
ти ње ну по е ти ку у ши рем кон тек сту ан гло а ме рич ких, али и европ
ских пе сни ки ња ко је су у два де се том ве ку на сто ја ле да про на ђу 
по зи ци ју жен ског су бјек та у књи зи ми то ва.

Мср Да ја на З. Ми ло ва нов
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
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