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ГИ ЈОМ БРИ ДЕ 

НАД РЕ А ЛИ ЗАМ ИЗ МЕ ЂУ ФЕ МИ НИ ЗА ЦИ ЈЕ  
И ВИ РИ ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ (1924–1933)

СА ЖЕ ТАК: Ово ис тра жи ва ње фо ку си ра но је на на чи не на 
ко је над ре а ли сти раз ма тра ју уло гу же не као пе сни ки ње и умет ни
це, као и на њи хо ву прак су у до ме ну ко ји се мо же ква ли фи ко ва ти 
као жен ски књи жев ни жа нр и жен ско пе сни штво. Екс трем на по
дво је ност над ре а ли ста на те му женa ре зул ти ра њи хо вим пер цеп
ци ја ма фе ми ни за ци је у пе ри о ду на кон Пр вог свет ског ра та као 
ри зи ка, ка да мо дел ми ли тант ног ста ва оп ста је као из у зет но сна жан.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: над ре а ли зам, род не сту ди је, књи жев ни жан
ро ви, ма ску ли ни за ци ја, фе ми ни за ци ја.

„Ми сао не ма пол, не раз мно жа ва се.”
Ан дре Бре тон и Пол Ели јар

Над ре а ли зам са пра вом мо же мо сма тра ти по кре том ко ји је 
вред но вао мар ги не: дру штве не мар ги не, ко је од ли ку је ин те ре со
ва ње за по пу лар ну кул ту ру (ки не ма то гра фи ја, ре кла ме, раз глед
ни це), али и ин те ре со ва ње за све оне оту ђе не, од ба че не љу де, кри
ми нал це и про би све те, за тим кул ту ро ло шке мар ги не, ко је пра ти 
вред но ва ње не за пад њач ких ци ви ли за ци ја и на кра ју род не мар
ги не, обе ле же не иде а ли за ци јом фи гу ре же не, ко ја је, са ма по се би, 
ин спи ра тив на и исто вре ме но у кон так ту са си ла ма не све сног. Али 
– да ли је ова кво раз ма тра ње, ко је је у исто вре ме те ма ти зо ва но и 
по ве за но са свим бит ни јим естет ским осо би на ма, до ве ло до при
сва ја ња го во ра од стра не са мих ма њи на и до ње го вог при зна ва ња 
од стра не при пад ни ка над ре а ли стич ког кру га на прак тич ном пла ну? 
Од го вор се, ис пр ва, чи ни про тив реч ним. Над ре а ли стич ка гру па 
из вор но је са ста вље на од му шких ин ди ви дуа ко је до ла зе из бур жо
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а ске или сред ње кла се за пад њач ког по ре кла, али и од оних ко ји 
су за до би ли за вид ну ре пу та ци ју, а ко ји по ти чу из ни жих сло је ва, 
ко ји по ти чу из на ро да или са на ци о нал ног хо ри зон та ко ји се бе не 
огра ни ча ва на Евро пу. Ка да је реч о же на ма (не по ми њу ћи овом 
при ли ком кри ми нал це и оту ђе ни ке), исто ри ја над ре а ли зма обе ле
же на је чуд ним фе но ме ном – го то во пот пу ном од сут но шћу ко ја 
се из не на да пре тва ра у оби ље при сут но сти, за шта је пре крет ни
ца би ла Дру ги свет ски рат. Че му ово скри ва ње же на пре 1939. 
го ди не (упр кос њи хо вом не знат ном при су ству у дру гој по ло ви ни 
три де се тих, на ро чи то у ви зу ел ној умет но сти) и от куд овај сјај 
на кон 1945, ко ји се же до тач ке мо гу ћег пред ста вља ња над ре а ли зма 
овог вре ме на као „па ра диг ме жен ске умет но сти”?1 Овај не склад 
мо же се ту ма чи ти по мо ћу обра зло же ња ко ја до ла зе из оп ште со
ци о ло ги је или со ци о ло ги је при ме ње не на књи жев ну сфе ру, али 
та ко ђе и по мо ћу об ја шње ња над ре а ли зма као та квог, иде ја ко је он 
раз ви ја, прак се ко је им пле мен ти ра и жан ро ва (иа ко је тер мин не
од  го ва ра ју ћи2) ко је вред ну је. Са ове тач ке гле ди шта, реч је у ис тој 
ме ри о над ре а ли зму ко ли ко и о пси хо а на ли зи: све до ци овог вре
ме на, као ни Фројд или Бре тон и њи хо ви пра ти о ци, сва ка ко, ни су 
из бе гли из ве сном на ги ња њу ка ми зо ги ни ји, бу ду ћи да су би ли до
 вољ но ма што ви ти да отво ре но ве мо гућ но сти и оправ да ју сво ја 
по стиг ну ћа. 

Го во ре ћи о пе ри о ду пред рат ног над ре а ли зма, за кљу чи ће мо да 
кри ти ка пред ста вља јед ну ва ља ну тач ку са гле да ва ња. Пре ци зни је, 
ов де ће би ти ре чи о два глав на ча со пи са ко ји су об ја вљи ва ни је дан 
за дру гим у го то во де се то го ди шњем ни зу, La Révo lu tion su rréali ste 
(об ја вљи ван од де цем бра 1924. до де цем бра 1929. го ди не) и Le sur
réali sme au ser vi ce de la révo lu tion (об ја вљи ван од ју ла 1930. до ма ја 
1933. го ди не). Уз по себ но обра ћа ње па жње да се не пре на гла си 
ва жност гру пе у сми слу јед ног или дру гог ин ди ви ду ал ног до при
но са (је дан текст ма ње ва жног ау то ра не ма исту те жи ну на спрам 
оног Ара го но вог или Бре то но вог), тре ба узе ти у об зир све бро је ве 
по ме ну тих ча со пи са да би се из бе гло ве штач ко ус по ста вља ње 
ко лек тив не док се на осно ву од ре ђе них тек сто ва, или, чак, ау то ра. 
Пре ци зни је ре че но, да би се из бе гло ре ду ко ва ње над ре а ли зма на 
чу ве не ми зо ги не и хо мо фоб не Бре то но ве ста во ве и на оп скур ну 
ствар ност мно го ком плек сни јег и про тив реч ни јег по кре та.

Пр вен стве но тре ба раз мо три ти оп сер ва ци ју ко ја гла си да је 
„над ре а ли стич ки по крет био, ма кар у свом за чет ку, на ро чи то ма ло 

1 Cat he ri ne Gon nard, Éli sa beth Le bo vi ci, Fem mes ar ti stes, ar ti stes fem mes. 
Pa ris, de 1880 à nos jo urs, Ha zan, Pa ris 2007, 168.

2 Ау тор се по зи ва на нео д го ва ра ју ћи тер мин, због ње го ве мно го знач но
сти – gen re мо же зна чи ти род или жа нр (прим. прев.).
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отво рен ка жен ском ро ду”.3 Вр ло скро ман до при нос же на на шим 
два ма ча со пи си ма (ко ји, сва ки по на о соб, бро је око ше зде сетау то ра) 
по твр ђу је ову оп сер ва ци ју, упр кос не знат ном по ве ћа њу до при но
са у јед ном ча со пи су у од но су на дру ги: у La Révo lu tion su rréali ste, 
мо же мо на и ћи са мо на име на Ре не Го тје (Renée Ga ut hi er) и Фа ни 
Без нос (Fanny Bez nos), у Le Su rréali sme au ser vi ce de la révo lu tion 
на име на Си мон Мон ро (Symo ne Mon ne rot), Гре те Кнут сон (Gre ta 
Knut son), Ма ри Берт Ернст (Ma rieBert he Ernst), Га ле Ели јар (Ga la 
Élu ard) и Ва лен тин Иго (Va len ti ne Hu go). Же не ни су умно го ме 
за сту пље не; њи хо во при су ство је, та ко ђе, по не кад при кри ве но 
ко ри шће њем јед но став них ини ци ја ла, као у слу ча ју пр вог бро ја 
La Révo lu tion su rréali ste, где сло ва С. Б. на кра ју тек ста кри ју, без 
сум ње, Си мон Бре тон.4 По ред то га, ове же не су, у су шти ни, fem mes 
de5 (о че му до вољ но го во ри ве ћи на њи хо вих пре зи ме на), а њи хо во 
не знат но укљу чи ва ње у по крет ка сни је ће би ти по твр ђе но чи ње
ни цом да је, сем Ва лен тин Иго, ко ја је да ла три до при но са, сва ка 
од њих при сут на са мо у јед ном бро ју ча со пи са. Та ко ђе, оне у ве о ма 
ма лој ме ри уче ству ју у ко лек тив ним ис тра жи ва њи ма и не пот пи
су ју се (или то чи не вр ло рет ко) у ко лек тив ним ма ни фе сти ма гру пе. 
Нео п ход но је до да ти да ма ли број њи хо вих ин тер вен ци ја ни је ком
пен зо ван њи хо вом ви со ко сим бо лич ном вред но шћу. Са др жај ова 
два ча со пи са не укљу чу је ни је дан ве ћи текст на пи сан од стра не 
же не, би ло да је пи сан са те о риј ског или са фор мал ног ста но ви шта. 
Же не ства ра ју у до ме ну жан ро ва ко је мо же мо сма тра ти ма ње ва
жним, као што су на ра ти ви о сно ви ма, ау то мат ско пи са ње илиасам
блаж. Број пе са ма или сли ка та ко ђе је ма ли. Уко ли ко се освр не мо 
на ана ли зу над ре а ли стич ке гру пе Нор бе ра Бан ди јеа (Nor bert Ban
di er), ви де ће мо да ова кво скром но уче шће же на ука зу је на то да оне 
спа да ју у ка те го ри ју „ау то ра без ствар не по зи ци је у књи жев ном 
по љу”.6 Са мо они над ре а ли сти ко ји су у свом опу су већ има ли 
од ре ђе ни број са мо стал них пу бли ка ци ја су, иа ко зву чи про тив реч
но, би ли у мо гућ но сти да у овом ча со пи су, по ред екс пе ри мен тал
них тек сто ва, об ја вљу ју и тек сто ве ко ји се мо гу иден ти фи ко ва ти 
као по е зи ја или те о риј ски дис курс.

Док се же не, у сва ком сми слу, скром но по ја вљу ју у са др жа
ји ма ова два ча со пи са, оне су, с дру ге стра не, оби ла то ево ци ра не 
и пред ста вља не, би ло да је то у тек сто ви ма у ко ји ма оне че сто 

3 Cat he ri ne Gon nard, Éli sa beth Le bo vi ci, op. cit., 170.
4 S. B., “Tex tes su rréali stes”, La Révo lu tion su rréali ste [désor ma is abrégé 

LRS], no 1, décem bre 1924, 14.
5 Же не ко је не ко ме при па да ју (прим. прев.).
6 Nor bert Ban di er, So ci o lo gie du su rréali sme. 1924–1929, La Dis pu te, Pa ris 

1999, 342.
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са чи ња ва ју цен трал ни обје кат, или пак у раз ли чи тим ре про ду ко
ва ним цр те жи ма и сли ка ма у чи јем се сре ди шту ве о ма че сто при
ка зу ју као на ге или раз о де ве не, као учи те љи це, ре дов ни це или 
про сти тут ке по ну ђе не оку чи та о ца. Овај кон траст ја сно се ви ди 
у одељ ку са фо то гра фи ја ма тре ћег бро ја ча со пи са Su rréali sme au 
ser vi ce de la révo lu tion на со ла ри за ци ји Ма на Ре ја на зва ној При мат 
ма те ри је над ду хом, где ау тор при ка зу је же ну без ја сног иден ти
те та (ова кво „бри са ње” је, са мо по се би, зна чај но) – на гу, из ду же
ну, гла ве наг ну те уде сно у до њем де лу сли ке. Ова же на по ну ђе на 
по гле ду до ла зи од мах на кон пред ста ва по жуд них обје ка та ко је је 
чи та лац мо гао да са гле да на прет ход не две стра не, а ко је су де ло 
умет ни ца, Ва лен тин Иго и Га ле Ели јар. Као од јек чи та вог ску па 
или чак бро је ва ча со пи са, же на на ла зи сво ју по зи ци ју као обје кат 
– ма те ри ја на фо то гра фи ји, ви ше не го су бје кат – уз мо гућ ност 
ко ри шће ња сво је ми сли. Али при мат ма те ри је над ми шљу та ко
ђе се мо же раз у ме ти и на дру га чи ји на чин, ко ји на гла ша ва но ви ну 
тех нич ких сред ста ва ко ја умет ник ко ри сти: ма те ри ја се у овом 
слу ча ју од но си на ма те ри јал ност фо то гра фи је или, пре ци зни је, на 
ефе кат со ла ри за ци је, а ми сао се од но си на ње ну те му, у овом слу
ча ју на же ну ко ја је фо то гра фи са на. При ча је усме ре на на сред ства 
умет но сти при ме ње на на пред мет ко ји пред ста вља, мо жда нај по
жељ ни ји пред мет од свих: не моћ ну, на гу же ну. Ов де бив ству је, у 
исто вре ме, по е ти ка и ети ка ства ра о ца, уса мље нич ка, тре нут на 
умет ност ко ја жр тву је сва до бра овог све та – же не – за рад оства
ри ва ња свог умет нич ког по зи ва или естет ске кон тем пла ци је. Оно 
што жен ско те ло при кри ва је при су ство од луч не же не, а оно што 
от кри ва је ори ги нал ност умет ни ка и ње го ва спо соб ност су бли ма
ци је. Све је, да кле, на свом ме сту: му шкар ци су у са др жа ју ча со
пи са, а же не су не ми објек ти ко ји до пу шта ју да бу ду по сма тра ни. 

Не би тре ба ло би ти ана хрон, јер ова ква ма ла за сту пље ност 
же на, на не ки на чин, не тре ба да из не на ђу је. Без сум ње, ми сли се 
спе ци фич но на уло гу ко ју је Ро шилд игра ла у Mer cu re de Fran ce 
до 1924, али сво јим ве ћим де лом овај ча со пис при па да дру гом 
вре ме ну – ово од су ство је та ко ђе при су ство уко ли ко се у об зир 
узму и дру ги ве ли ки ча со пи си два де се тих и три де се тих го ди на 
20. ве ка, као што су NRF, Eu ro pe или Les Ca hi ers du Sud. Ов де се 
раз ма тра по ље књи жев них, умет нич ких и ин те лек ту ал них ча со
пи са ме ђу рат ног пе ри о да у сво јој це ло сти, и не ви ди мо за што би 
над ре а ли зам из бе гао ову гло бал ну ре ал ност рет ког жен ског при
су ства, ко је је у ве зи сауло гом же не ко ју она има у дру штву и са 
на чи ном на који то дру штво же не по сма тра. Ка да је спе ци фич ни
је реч о по кре ту, од ре ђе ни по ка за те љи не об ма њу ју кад ука зу ју на 
из ве сни пре зир, чак и пра ву мр жњу пре ма же на ма. Же на је ов де 
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пред ста вље на као не при ја тељ, у не че му што оди ста ли чи на рат 
по ло ва. 

Пр ва зна чај на чи ње ни ца је да ви ше не ра чу на мо ми зо ги не 
дис кур се у ова два ча со пи са. Оно што је жен ско, су штин ски је 
од ба че но, на ро чи то све што се од но си на ре про дук ци ју вр сте, у 
че му су же не при ви ле го ва не пред став ни це: „Про те рај те ову де цу, 
ко ја су ве чи та увре да љу ба ви!”7, уз ви ку је Ара гон. Над ре а ли стич ки 
по крет те жи да се раз ли ку је од јед не вр сте жен стве но сти и од на
чи на раз ми шља ња или прак си ко је се за њу ве зу ју. Пре зи ра ње же на? 
То још увек ни је до вољ но. Над ре а ли стич ки тек сто ви от кри ва ју 
јед ну фан та зи ју обе ле же ну истин ском „са ди за ци јом” жен ског те ла. 
Вр ху нац ни је са мо Са до во ту тор ско при су ство у Le Su rréali sme 
au ser vi ce de la révo lu tion и од бра на про тив сва ког по ку ша ја да се 
ње го во де ло чи та у пси хо па то ло шком по гле ду већ и окрут ност 
пред ста вље на у мно гим тек сто ви ма у по гле ду обо жа ва ног али 
зло у по тре бље ног те ла или те ла рас ко ма да ног, че шће не го при ка
за ног у це ло сти. Те ма де ви чан ства, ко ја се про те же кроз оба ча со
пи са и че сто је по ве за на са же љом за си ло ва њем, уоп ште је ве о ма 
при сут на (на ро чи то код Ар тоа, Да ли ја, Пе реа или Ђа ко ме ти ја). 
Над ре а ли ста во ли до смр ти, до си ло ва ња, али та ко ђе во ли да уби ја 
или да гле да дру ге док уми ру.

Де снос на овом при ме ру ево ци ра же ну ко ја му се ука зу је но ћу 
и ко ју пла ни ра да „уби је (...) ма лај ским бо де жом ду ге оштри це”; 
он за ми шља же ну ко ја се бе уби ја пуц њем у ср це из ре вол ве ра док 
уз ви ку је: „Ну дим ти зја пе ћу ра ну сво га по ла и ону кр ва ву ср ца мог!”8 
Угро же но те ло ове же не та ко ђе се по ја вљу је као илу стра ци ја у ова 
два ча со пи са, на ро чи то у од ре ђе ним бро је ви ма La Révo lu tion sur
réali ste, што је про у зро ко ва ло умно же но илу стро ва ње жен ских те ла 
им пу ти ра них ша ка, сто па ла, гла ве. Ода ва ње по ште ле по ти? Без 
сум ње. Али же на она ква ка квом је пред ста вља над ре а ли стич ка 
ико но гра фи ја и да ље оста је че сто на га би ста бес по моћ но по ну ђе
на по гле ди ма, ко јој је укло ње на би ло ка ква мо гућ ност опа жа ња, 
по кре та и ми сли. 

На рав но, мо ра мо да на пра ви мо раз ли ку из ме ђу ерот ске и 
мо рал не про во ка ци је у свем овом фан та зиј ском ма те ри ја лу, али 
та ко ђе тре ба да за бе ле жи мо да, уко ли ко се фо ку си ра мо на по е зи
ју, без из у зет ка, сва ка ко де лу је да је же на не при ја тељ пе сни ка као 
ре во лу ци о на ра, што је сли ка ко јој те жи над ре а ли стич ки чо век. 
Ово се ја сно по ја вљу је у члан ку по све ће ном брач ним не су гла си

7 Lo u is Ara gon, “En trée des suc cu bes”, LRS, no 6, mars 1926, 10.
8 Re spec ti ve ment Ro bert De snos, “Jo ur nal d’u ne ap pa ri tion”, LRS, no 9–10, 

oc to bre 1927, p. 11, et “La ba ie de la fa im”, LRS, no 4, ju il let 1925, 18.
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ца ма Чар ли ја Ча пли на, ко ји гру па ко лек тив но пи ше. Над ре а ли сти 
исле ђу ју глум че ву же ну због ту жбе ко ју је по ди гла про тив свог 
су пру га, пре све га због чи ње ни це да ју је он при мо ра вао на фе ла
цио, да би се ка сни је за вр ши ло пре тва ра њем у осу ду уда те же не. 
Она по ста је „кра ва” и „ме ха нич ки ин ку ба тор”, а по том Ча пли но
ва же на ни је ви ше од „јед не од оних куч ки ко је у сва кој зе мљи 
пре тва ра мо у до бре мај ке, до бре се стре. Те ку ге, ти па ра зи ти свих 
осе ћа ња и љу ба ви”.9 Су пру жнич ки рат по ло ва је, да ље, удво стру
чен умет нич ким ра том из ме ђу же не и твор ца. Ко ли ко год да је она 
пу ри тан ка и, чак, ло ша љу бав ни ца, то ли ко је он ге ни је, а по том и 
апо стол ау тен тич не љу ба ви ко ји за по ве да да се „све на пу сти, па 
на при мер, и дом. Свет са ње го вом за кон ском имо ви ном, до ма ћи
цу и де цу ко је из др жа ва жан дарм, штед њу у бан ци”.10 С јед не 
стра не, на ла зи мо же ну, де цу, брак, дру штво и за кон, а с дру ге 
стра не ге ни ја и ње го ве при ја те ље ко ји га по др жа ва ју, осло бо ђе ну 
сек су ал ност и истин ску љу бав. 

Ка ко се су пру га и мај ка по ја вљу ју као са ве зни ци дру штва ко ји 
по ку ша ва ју да сло ме сло бо дан из раз ге ни ја, ка ко је же на по ста ла 
не при ја тељ пе сни ка, ни је из не на ђу ју ће да она са ма не мо же за пра
во по ста ти пе сник. У над ре а ли стич ким ча со пи си ма, би ло ко ја же
на ко ја има би ло ка кву уло гу, ма кар ма лу, у пи са њу је од мах под
врг ну та ру глу, у нај бо љем слу ча ју бла гој иро ни ји, а у нај го рем, што 
је че шћи при мер, на си љу. У јед ном тек сту ко ји је по све тио Ли ги 
на ро да, Де снос го во ри о „глу пој спи са те љи ци” у бор би про тив „пор
но граф ске ли те ра ту ре”, да би се за тим укљу чио у на пад про тив 
„ста рих уже глих де ви ца”: „Спек такл вре дан ди вље ња: спи са те љи ца, 
обе ше них гру ди, ди ску ту је та ко зна лач ки о зло чи ну ових књи га 
ко је под се ћа ју да је јед ном дав но већ до пу сти ла да је ње на оро нул
ност уда љи од енер гич них љу бав ни ка!”11 Ов де је реч, без мно го сум
ње, о Ани де Но а је (An na de No a il les), је ди ној спи са те љи ци ко ја се 
по ја вљи ва ла у дру гим из да њи ма ча со пи са, ко ја је увек би ла оба
зри во вре ђа на, ко ја у се би са др жи све при да те кли шее, ма кар од 
19. ве ка – уко ли ко раз ми сли мо о Бо дле ру или о Бар бе ју, а у ве зи 
са жен ском књи жев но шћу и сек су ал ним фру стра ци ја ма. Уко ли ко 
же на ства ра, то мо же би ти са мо због ком пен за ци је, на ро чи то за то 
што се му шкар ци од ње окре ћу и то је све што јој оста је – пи са ње 
– да ве ли ча сво ја рас по ло же ња и да при ву че па жњу.

Зар су над ре а ли сти не при ја тељ ски на стро је ни пре ма же на ма? 
Ова ствар је не по ре ци ва и, ујед но, ни је да ле ко од све та ко ји је за

9 “Hands off lo ve”, LRS, no 9–10, oc to bre 1927, 3–4.
10 Ibid., 5.
11 Ro bert De snos, “De scrip tion d’u ne révol te proc ha i ne”, LRS, no 3, avril 1925, 26.
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ми шљао Ца ра у ко ме „му шкар ци не ће ви ше при ча ти, док ће же не 
пе ва ти”.12 Уко ли ко по сто ји по крет отво рен ка фе ми ни зму – ма кар 
у овом слу ча ју ко ји он гра ди као та кав – то је сва ка ко над ре а ли зам.

Пр ви, нај о чи глед ни ји аспект је онај у ко ме над ре а ли стич ки 
пе сни ци опе ва ју же ну, ње ну ле по ту и љу бав ко ју она ин спи ри ше. 
На рав но, мо же мо да по твр ди мо оно че га се ни фе ми ни стич ки ин
спи ри са на кри ти ка ни је сти де ла – на ро чи то Гза ви јер Го тје (Xa
viè re Ga ut hi er) у књи зи ко јом се про сла ви ла 1971, Su rréali sme et 
séxu a lité, где на ла зи мо из ли ста не фи гу ре мај ке, што да је жен ским 
фи гу ра ма очи глед ну моћ ко ја не мо же да по сто ји без из ве сне ам
би ва лент но сти. Она гра ди сли ку же неде те та или при род не же не, 
цве та, ко ме те или воћ ке, би ло да је она бла го твор на или штет на, 
ви ла или ве шти ца, пре ле па про ла зни ца или по све ће на бо го мољ ка. 
Над ре а ли стич ка пе р спек ти ва у су шти ни је опреч на, а ме та мо р
фо зе ко ји ма је же на из ло же на се све, ма ње или ви ше, вра ћа ју на 
веч но жен ско ко је ни је, без има ло сум ње, нај бо љи на чин пред ста ве 
еман ци па ци је же не на прак тич ном ни воу.

Тре ба ло би па жљи во при ћи оно ме што се сма тра љу бав ном 
над ре а ли стич ком по е зи јом, где је Ели ја ро во име нај при сут ни је, 
оно ко је се ве зу је за обе ћа ње сре ће ко је же не про јек ту ју на жи вот 
кроз ши ро ко ра спро стра ње ну еро ти за ци ју и за па њу ју ћу пом пу 
на гог те ла, ко је је по ну ђе но на раз ли чи те на чи не: ко са, усне, пол, 
гру ди. Тре ба до да ти да од ре ђе ни тек сто ви отва ра ју ори ги нал ни је 
пу те ве од овог ко ји пред ста вља ве ли ча ње жен ске ле по те. Уко ли ко 
се за др жи мо на по гла вљу о сек су ал но сти и на ма р ги на ма кон зер
ва тив них из ја ва од ре ђе них чла но ва гру пе, ви де ће мо да се сло бо да 
дру гих де ли мич но од ра жа ва на же не. Го вор ко ји се бе осло ба ђа је, 
на не ки на чин, и по вод жен ске же ље, као ка да Си мон Бре тон фор
му ли ше ве о ма ди рект ну же љу: „Же лим да у на ред них се дам да на 
ви има те оно ли ко сек са ко ли ко и пр сти ју на ва шој де сној ру ци.”13 
Да ле ко од то га да је одва јао сфе ру му шких ак тив но сти од сфе ре 
жен ских, над ре а ли зам је та ко ђе, ви ше не го би ло ко ји по крет овог 
до ба, под ри вао ди хо то ми ју пред ста вља ња му шкар ца и же не пу тем 
отва ра ња вра та ка не све сном. При ме ри не из ве сно сти ка да је у 
пи та њу сек су ал ни иден ти тет про та го ни ста су број ни, ра штр ка ни 
по бро је ви ма ча со пи са, ко је про на ла зи мо у раз ли чи тим тек сто ви ма. 
То ли ко су број ни да за и ста мо же мо да го во ри мо о уз бур ка но сти 
жан ра. Му шка те ла су фе ми ни зи ра на или, бо ље ре че но, не де фи
ни са на, ка да му шки ли ко ви ко је је осми слио Пе ре до жи вља ва ју 

12 Tri stan Tza ra, “Gra ins et is su es. Rêve expéri men tal”, Le Su rréali sme au 
ser vi ce de la révo lu tion [désor ma is abrégé LSSR], no 6 [mai 1933], 49.

13 S. B., “Tex tes su rréali stes”, op. cit.
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се бе „са три те сти са, по на о соб, са сре ди шњим ко ји је имао об лик, 
бо ју и ди мен зи је ма ли не”.14 Те ла, као и сам из глед же не, рет ко су 
по при ма ли од ли ке му шко сти у ова два ча со пи са. С дру ге стра не, 
му шка рац се бе и сво ју же љу тран сфор ми ше, пре тва ра ју ћи се у 
сво ју срод ну ду шу (код Ле ри са, на при мер). Пе сни ци по пут Пје ра 
Јо јо та (Pi er re Yoyot te), али и Кре ве ла (René Cre vel) или Да ли ја, на 
мно го си сте ма тич ни ји на чин, истин ски отва ра ју фан та стич ну 
ку ти ју и иден ти фи ку ју се бе са про из во ди ма ду ха ко ји не укљу чу ју 
ни ка кву укру ће ност, већ не што са чи ме се мо же по и гра ва ти. 

Тек сто ви по не кад чак за у зи ма ју искре но фе ми ни стич ки тон. 
Ва жно је да се не пре на гла си зна чај ових не ко ли ко стра ни ца ко је 
у пр ви план ста вља ју осло бо ђе не фи гу ре же на, ко је су та ко ђе по
вољ не за ре во лу ци о нар ну бор бу.15 Ове стра ни це су рет ке, на су прот 
укуп ном бро ју стра ни ца, а ау то ри ко ји их пот пи су ју не за у зи ма ју 
во де ћу уло гу у над ре а ли стич ком по кре ту у пе ри о ду од 1924. до 
1933. го ди не. Оне пак по ка зу ју да над ре а ли зам мо же да по др жи 
та кве ре чи и због то га ски ци ра ју мо гу ћу бу дућ ност по кре та, или, 
бо ље ре че но, и оне са чи ња ва ју пр ве зна ке са да шње и, на ро чи то, 
бу ду ће по ет ске прак се. Мо же мо, за пра во, ре ћи да су над ре а ли сти 
од гур ну ли иде а ли за ци ју му зе та ко да ле ко да су је, у ве ли кој ме ри, 
тран сфор ми са ли у јед ну ско ро не ви дљи ву фи гу ру, ко ја го то во да 
у јед на кој ме ри ин спи ри ше се бе ко ли ко и дру ге. Зна мо да су за 
над ре а ли сте од ре ђе ни ти по ви же на ме ди ју ми при ви ле го ва не ко
му ни ка ци је с при ми тив ним си ла ма жи во та, и да су но си о ци не
за пам ће них тај ни. Ту су про ро чи це и хи сте рич не же не, а ту је и 
На ђа, ко ја во ди пе сни ка у јед ну див ну шет њу. Пре зи ра не, мал тре
ти ра не, чак и за кљу ча не као пси хи ја триј ске бо ле сни це или жр тве 
по ли ци је и пра во су ђа, ове жен ске фи гу ре ин кар ни ра ју си ле ко је 
пру жа ју от пор при зна тој на у ци, оне на ја вљу ју свет су тра шњи це, 
оне га чак и при зи ва ју соп стве ним ре чи ма и де ли ма и оне, с ове 
тач ке гле ди шта, са чи ња ва ју дра го це не са ве зни ке пе сни ка или чак 
мо де ле, као што је де те, цр нац или лу да. Оне ну де при мер кон
тра по ет ске умет но сти ко ји тре ба пра ти ти и ко ји под ри ва све прет
ход но ус по ста вље не естет ске вред но сти. Ту ле жи но ви на – ко ли
ко год му за ин спи ри ше, а по том и па сив но при ма по ну ду пе сни ка, 
то ли ко ова мо делже на би ва пре по зна та у сво јој кре а тив ној мо ћи. 
Жен ска кре а тив ност је сва ка ко, по при ро ди, спу та на и још увек 
про на ла зи сво је пу но оства ре ње ис кљу чи во у му шком по ет ском 
го во ру. Бре тон се ја сно из ра жа ва о про ро чи ца ма: „Та мо где ле жи 

14 Be nja min Péret, “L’a mo ur des he u res, la ha i ne du po i vre”, LRS, no 3, avril 
1925, 12.

15 Ви де ти, на при мер, пе сме Реј мо на Ке ноа, Жа ка Ба ро на и Фа ни Без нос, 
LRS, no 9–10, oc to bre 1927, 20–23.
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ва ша је ди на гре шка је сте при хва та ње скан да ло зног ста ња ко је вам 
је на пра вље но... Али ова па сив ност свих вас же на – вре ме је, пре
кли њем вас да се укло ни те.”16 Чи ње ни ца је да је, са На ђом, же на 
обо га ће на ква ли те ти ма умет ни ка: умет ни ца у си ро вом ста њу, 
кри во на са ђе на, од ко је пе сник на кра ју мо ра да по бег не због опа
сних ис ку ше ња ко је она оте ло вљу је, што у нај ма њу ру ку све до чи 
о ње го вом соп стве ном опло ђа ва њу жен ским и ко ји та ко ђе на ја
вљу је мо гу ћег но во на ста лог умет ни ка – же ну.

Же не обо жа ва не или пре зи ра не, же не осло бо ђе не или оту ђе не, 
же не ко је ин спи ри шу и же не ко је су ин спи ри са не или оне ко је су 
ре леј свег кон фор ми зма – са мо су не ки од еле ме на та ко је не ће мо 
по ми ња ти, а ко ји об ја шња ва ју ову ам би ва лент ност и без сум ње 
про из и ла зе из кре а тив но сти. Дру ги еле мен ти про из и ла зе из спе
ци фич них осо би на над ре а ли стич ке кре а тив но сти, а пре о ста ли из 
спе ци фич ног вре ме на у ко ме же на оби та ва.

Је дан ве ћи еле мент ле жи у по сле рат ном кон тек сту у ком фран
цу ско дру штво у пе ри о ду од два де се тих до три де се тих го ди на 20. 
ве ка не да је мно го про сто ра за ва ло ри зо ва ње же на. Као што је 
Ан дре Ра ух (An dré Ra uch) по ка зао, Ве ли ки рат их је за те као ка ко 
ула жу у јав ни про стор ко ји је убр зо по стао пуст на кон од ла ска 
три ми ли о на вој ни ка на фронт, али са да по сто ји очи глед на тен зи
ја из ме ђу же на ко је су оку си ле еман ци па ци ју и му шка ра ца ко ји 
оче ку ју да се оне вра те у про стор до ма ћин ства ка ко би они, му шкар
ци, мо гли да про на ђу сво је ме сто. „По пр ви пут без сум ње, пер спек
ти ва јед на ко сти пра ва de fac to кон крет но по при ма об лик и по ја вљу
је се од мах као пра ва прет ња.”17 Па три от ско сла вље уско ро је по
ста ло оруж је про тив јед на ко сти по ло ва. Ми че сто из јед на ча ва мо 
да да и стич ке и над ре а ли стич ке ре вол те са пло до ви ма од би ја ња, али 
ако је рат отров но осу ђен од стра не над ре а ли ста, он у исто вре ме 
на ста вља да на ме ће мо дел му шко сти пот хра њен при ма том гра ђан
ских вред но сти, по све ће но сти, хра бро сти и жр тво ва ња, а то ни је 
та ко ла ко опо зва ти. Ка ко пе сник мо же да бу де вој ник ка кав је био 
ње гов отац? Ка ко се по е зи ја не би мо гла чи ни ти као нео збиљ на 
три ча ри ја на спрам 1,4 ми ли о на смр ти узро ко ва них су ко бом? Ово 
се нај ја сни је по ја вљу је у пи сму ко је је Жан Ген бах (Jean Gen bach) 
на пи сао Бре то ну, док је био збри нут на пси хи ја триј ској бол ни ци, 
пре пи су ју ћи ре чи не у ро ло га из вој ске ко ји му је пре тио:

Ти си анк си о зан, над ре а ли стич ки пе сник, оп сед нут са мо у би
ством. Не маш ли сти да? Усу ђу јеш се да пи шеш ро ма не, ти ко ји чак 

16 An dré Bre ton, “Let tres aux voyan tes”, LRS, no 5, oc to bre 1925, 22.
17 An dré Ra uch, L’I den tité ma scu li ne à l’om bre des fem mes. De la Gran de 

Gu er re à la Gay Pri de, Hac het te Littéra tu res, Pa ris 2004, 32.
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ни не знаш шта зна чи слу жи ти вој ску? И ти си син офи ци ра ко ји 
је умро у ра ту? Ка ко Ре пу бли ка то ле ри ше по сто ја ње ин ди ви дуа 
слич них те би? (...) Не осе ћаш ли да си ган гре на за дру штво?18

Над ре а ли сти не од би ја ју овај мо рал ни при ти сак, али за ње га 
про на ла зе но ву свр ху, ме ња ју ћи му под руч је при ме не. Реч је о 
бор би про тив „но ве ре ли ги је ко ја се ус по ста ви ла од по чет ка ра та, 
ре ли ги је мр твих”, мр твих ко ји су за пра во би ли „би ко ви од ве де ни 
у кла ни цу”19, ујед но жр тве и, на ро чи то, крив ци јер без њи хо ве по
бу не не би би ло ни њих у слу жби отаџ би не, нов ца и хри шћан ског 
мо ра ла. За спро во ђе ње та квих ства ри у де ло не по сто ји ал тер на
ти ва до про мо ви са ња истин ског хе ро и зма ко ји за ме њу је онај ла жни, 
из рат них го ди на. Ово је раз лог што су По ен ка ре, чо век гро бља, 
це ре мо ни је у знак се ћа ња на стра да ле 1914. го ди не, као и спо ме
ни ци ко ји су по све ће ни њи ма по ста ли пе ри о дич на ме та над ре а
ли ста. Њих пе сник за ми шља у рит мич ном епи та фу јед ног не та ко 
па три от ског ре фре на „le do igt dans le trou du cul”.20 Рат се мо ра на
ста ви ти, али на дру гом фрон ту, ко ји ви ше ни је на спо ља шњој гра
ни ци са Не мач ком већ на уну тра шњој гра ни ци – пра ви гра ђан ски 
рат – ко ји раз два ја ре во ли ти ра не пе сни ке од свих оних ко ји се де 
скр ште них ру ку. Рат је за вр шен, али он пре пу шта сво је ме сто ми
ли та ри за ци ји књи жев ног жи во та. Ова те ма не мо же да оп ста не 
без ви со ко пар ног го во ра, као на кра ју Дру гог ма ни фе ста, где Бре
тон осу ђу је пе сни ка на смрт на сту бу сра ма ње го вих иде ја као што 
су и дру ги умр ли за то што су де зер ти ра ли: 

До пу сти чо ве ку да, упр кос свим за бра на ма, ко ри сти освет нич
ко оруж је иде је про тив бе сти јал но сти свих би ћа и ства ри и до пу сти 
му јед ног да на, са вла да ном – али са вла да ном са мо ако свет је сте 
свет – да по здра ви пра жње ње ње го вих ту жних пу ша ка ко је рас па
љу ју сал во у знак по здра ва.21

Рат на сли ка је из не на ђу ју ћа за овог ан ти ми ли та ри сту, али она 
за и ста све до чи о Бре то но вој ам би ва лент но сти ко ју га ји ка ви рил ним 
(ма ску ли ним) вр ли на ма уз ви ше них у фи гу ри на о ру жа ног рат ни ка 
(и не у кро ти вог бољ ше ви ка), оси гу ра ва ју ћи до сто јан ство по е зи је 
ко ја би мо гла да угро зи све жен ску ме ко ћу.

Ри зик од фе ми ни зи ра ног по ет ског чи на пер ци пи ра ног као 
де гра ди ра ју ћег, са чи ња ва дру ги еле мент од го во ра. Тре ба вр ло 

18 Jean Gen bach, “Cor re spon dan ce”, LRS, no 11, mars 1928, 29–30.
19 Paul Élu ard, “De l’u sa ge des gu er ri ers morts”, LRS, no 6, mars 1926, 29.
20 Be nja min Péret, “Je ne man ge pas de ce painlà”, LRS, no 12, décem bre 1929, 51.
21 An dré Bre ton, “Se cond ma ni fe ste du su rréali sme”, ibid., 17.
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уоп ште но да на гла си мо ка ко над ре а ли стич ке бри ге – за бри ну тост 
за фи зич ку љу бав, за бри ну тост за љу бав на осе ћа ња, на ро чи та за
бри ну тост за њи хо ву ко ег зи стен ци ју – при па да ју жен ском ро ду. 
На мар ги на ма пор но граф ских ча со пи са ко ји су на ме ње ни му шкар
ци ма, без мно го ма ни ра ну де се сли ке на гих же на. Над ре а ли стич ки 
ча со пи си ан ти ци пи ра ју на мно го на чи на по сле рат не жен ске ма га
зи не. Крат ко и ја сно, њи хо ва ети ка у суб вер зив ној ери го то во да 
је по ста ла на ша нор ма. Шта они за пра во же ле? Про тив оче ва и моћ
ни ка, ста ра ца и збу ње них пред став ни ка бур жо а зи је ко ји пра ве 
де цу с њи хо вим же на ма и за до во ља ва ју сво је сек су ал не по тре бе 
по бор де ли ма или пу тем пре љу ба, над ре а ли стич ки му шкар ци се 
осла ња ју на пси хо а на ли зу зах те ва ју ћи укла ња ње та буа, али у 
окви ри ма ис пу ња ва ју ћег жи во та у па ру. У истом ду ху, они умно
жа ва ју из ја ве ко је се мо гу чи ни ти као вр ло на ив не у свим слу ча
је ви ма бај ко ви тог иде а ли зма у го ди на ма из ме ђу 1920. и 1930, го
ди на ма оштро обе ле же ним ра том, а по том и еко ном ском кри зом 
и по ли тич ким не во ља ма. Не ке из ја ве су екс цен трич но сен ти мен
тал не: „Да, љу бав же не је у сва ком тре нут ку мој је ди ни раз лог за 
жи во том. Дру штво мо же да не ста не, чо ве чан ство да кре па, а пла
не та да екс пло ди ра, она је је ди но би ће за ко јим жу дим и ко је ми 
је ва жно.”22

То што је љу бав пред ста вље на као је ди на жи вот на сре ћа и то 
да се му шка рац осла ња на осе ћа ње да же на бри не о ње му мо же 
са мо да ин спи ри ше из ру ги ва ње му шка ра ца тог вре ме на ко ји су 
ри гид но од га ја ни, на у че ни ако не да ућут ка ју сво ја осе ћа ња, а оно 
да их ис по ље уз ре зер ву. Ка да над ре а ли сти из не су љу бав из стрикт
но при ват не сфе ре да би је на чи ни ли кљу чем би ло зна ња би ло 
по ли тич ке бу дућ но сти чо ве чан ства, ни смо да ле ко од под сме ха. 
Док ка рат ним ме мо ри ја ли ма до стој но стре ме па три о те и удо ви це, 
бе сни рад ни ци штрај ку ју и па ра ди ра ју са сво јим по диг ну тим пе
сни ца ма, док се фран цу ска ак ци ја и нер во зни фа ши сти оку пља ју 
и ту ку, над ре а ли сти да ју љу ба ви ва жност ко ју она ни ка да ни је 
има ла, љу ба ви ко ја је до жи вља ва на као осе ћа ње и фи зич ко за до
вољ ство, љу ба ви као ре во лу ци о нар ној си ли, и све то уз ри зик да 
бу ду ви ђе ни као ши па ри це (ов де Кло дел или Дри је ла Ро шел не 
про пу шта ју да их озна че као та кве).

По след њи еле мент ко ји тре ба узе ти у об зир је тај да је по ет
ска прак са над ре а ли ста, ве ћим де лом, за сно ва на на ли ри зму ко ји 
се от кри ва у жан ро ви ма обе ле же ним од ли ка ма ко је су су штин ски 
жен ске. Бре тон и Ели јар пи шу да је „ли ри зам вр ста по е зи је ко ја 
прет по ста вља не ак ти ван глас”, они и да ље ево ци ра ју „пе сму” 

22 Jean Gen bach, “Cor re spon dan ce”, op. cit., 30.
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ко ја „мо ра би ти стам пе до ин те лек та”, али шта је с њи хо вом де фи
ни ци јом по е зи је као „по ку ша ја да се пред ста ви или по но во из гра ди 
пла чем, су за ма, ми ло ва њем, по љуп ци ма, уз да си ма или објек ти ма 
она ствар или оне ства ри ко је те же оп скур но да из ра зе ар ти ку ли
са ни је зик, у че му он има свр сис ход ну по ја ву”.23 Ра зум и ак ци ја 
ко ји су тра ди ци о нал но иден ти фи ко ва ни као му шке од ли ке, скрај
ну ти су у ко рист па сив но сти и иде а ла фи зи о ло шког из ра за, ко ји 
су, с дру ге стра не, сма тра ни за жен ске атри бу те. Да ље је при лич но 
уоч љи во да се над ре а ли зам раз ви ја у ма њим жан ро ви ма, на ро чи то 
у та квом оби му да он од би ја ро ман и на гла ша ва су штин ски лич
не те ме. Овај из бор је тра ди ци о нал но обе ле жен, и то вр ло че сто 
пе јо ра тив но, као жен ски знак. Без ну жног освр та ња на при ват не 
днев ни ке ти неј џер ки и ко ре спон ден ци је ме ђу же на ма, као обе
леж ји ма пи сма ко је је по ста ло спе ци фич но жен ско у осам на е стом 
ве ку, кри ти ка ре дов но огра ни ча ва же не на ау то ре фе рен ци јал не 
жан ро ве. Да ли же на пи ше ро ман? Са мо у об ли ку за ма ски ра не 
ис по ве сти. Ка да оно вре ме ни кри ти чар пи ше о же на ма, ко је про це
њу је као „дис ква ли фи ко ва не у по љу ап страк ци је и ин те лек ту ал не 
фан та зи је” ко ја је „по е зи ја над ре а ли ста и њи хо вих на след ни ка, 
ко ја је ум на игра и не пред ста вља ни шта при сту пач но чу ли ма је 
(...) њи ма за тво ре на”24, он за пра во ква ли фи ку је чи тав аспект над
ре а ли стич ког пред у зе ћа. Али он скри ва дру ге прак се по кре та, као 
што је ко ре спон ден ци ја ме ђу же на ма, љу бав на по е зи ја и, ши ре, 
све ау то ре фе рен ци јал не жан ро ве ко је лич но сма тра су штин ски 
жен ским. За пра во су рет ки над ре а ли стич ки за пи си у ко ји ма ау тор 
не при ча у сво је име да би го во рио о се би, сво јој осе тљи во сти, 
осе ћа њи ма, по зи ци ји у све ту. „За јед не, до мен ап страк ци је пра ти 
до мен ра су ђи ва ња, за дру ге то су емо ци је.”25 Али у та квом де ље
њу ли те рар них за да та ка из ме ђу му шка ра ца и же на, где сме сти ти 
над ре а ли сте? У вре ме ка да су днев ни ци и жен ска ко ре спон ден
ци ја „део про дук ци је ин ди ви ду ал них и ко лек тив них иден ти те та 
мла дих де во ја ка и же на”26, да ли је мо гу ће на мет ну ти за бри ну тост 
за ин тим ну, лир ску емо ци ју и ау то ре фе рен ци јал не књи жев не жан
ро ве му шких атри бу та? У кон тек сту до ско ра шњег ра та и еко ном
ске кри зе, да ли је мо гу ће на ста ви ти (као и Ле рис убр зо на кон) ка 
уну тра шњем хе ро и зму и раз мо три ти га као ме сто за дру штве ну 
и по ли тич ку афир ма ци ју?

23 An dré Bre ton et Paul Élu ard, “No tes sur la poésie”, ibid., 53.
24 Jean Lar nac, Hi sto i re de la littéra tu re fémi ni ne en Fran ce, Kra, Pa ris 1929, 

242.
25 Ibid., 278.
26 Mic hel le Zan ca ri niFo ur nel, Hi sto i re des fem mes en Fran ce. XI Xe–X Xe siè cles, 

PUR, Ren nes 2005, 223.
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За бри ну тост за ин тим ност па ра и пи са ње у жен ским жан ро
ви ма, у сва ком слу ча ју зах те ва сме шта ње же не у ку хи њу, у по ро
ди ли ште или у ка при ци о зно чи та ње „ку ри ра ср ца”. Пре све га 
зах те ва ме та мор фо зу сен ти мен тал ног и лир ског пе сни ка у ви рил
ног, на о ру жа ног пе сни ка. Ова ква ми ли та ри за ци ја и ре во лу ци о
нар на ин скрип ци ја по е зи је и ова во ља ак ци о нар ске по е зи је ни је 
без раз ло га ре зул ти ра ла уки да њем ми сли од стра не над ре а ли ста 
у окви ри ма књи жев ног жан ра. Ца рин текст Es sai sur la si tu a tion 
de la poésie ве ро ват но нај ја сни је осли ка ва ову те му. Пре и спи ту
ју ћи исто ри ју по е зи је од ро ман ти чар ске епо хе, ау тор сма тра да су, 
уко ли ко из у зме мо пе сни ке по пут Рем боа или Ло тре а мо на, сви 
дру ги сим бо ли сти, из у ми те љи сло бод ног сти ха, или Апо ли нер 
ко ји је про мо ви сао ка ли гра ме и укло нио ин тер пунк ци ју, по чи ни
ли исту гре шку, по ме шав ши у по е зи ји фор мал ну ре во лу ци ју са 
ре во лу ци јом уоп ште. Ца ра ни је ма ње строг пре ма фу ту ри сти ма:

Не по треб но је ре ћи у ко јој ме ри ме је оста вио рав но ду шним 
но ви са др жај по ста вљен у ан тич ки стих или ста ра ми сао по ста вље
на у ма ни ру ко се у су пи у но вој фор ми, где јед но усло вља ва дру го 
или обр ну то. Но ва ми сао мо ра да се ус по ста ви у но ву фор му... 
Фу ту ри сти су и да ље је ди ни ко ји сна жно мућ ка ју сво јом шу пљом 
гла вом на те му ва жно сти ових про бле ма.27

Оно што се ме ња Да дом и над ре а ли змом је да „по е зи ја на сто
ји да по ста не ак тив ност ума. Она на сто ји да по рек не по е зи ју – пу
тем екс пре си је (...) та ко што се одва ја од је зи ка или ње го ве фор ме. 
Сав труд по сто ји да осми сли не жан ро ве (де фи ни са не сво јом фор
мом), већ прак се, олак ша ва ју ћи спон та ну ак тив ност ду ха. При че 
о сно ви ма, ау то мат ско пи са ње, ca da vre ex qu is, ко лаж, раз ли чи ти 
екс пе ри мен ти и дру штве не игре ко је су осми сли ли над ре а ли сти, 
овај или онај на ро чит изум умет ни ка као што је Да ли је ва па ра но
јакри ти ка или фро таж Мак са Ерн ста, све ове про це ду ре за циљ 
има ју да под ри ју гра ђе ње ра зу ма и ре ал но сти, да до зво ле опо вр га
ва ње жи во та и омо гу ће ре во лу ци ју дру штва. Ни Ца ра, ни Бре тон, 
ни ти би ло ко ји над ре а ли ста не про ми шља по е зи ју у окви ру књи
жев ног жан ра. Они је про ми шља ју у окви ри ма ак ци је ре вол та над 
ре чи ма и ак ци је ре вол та над ства ри ма. Реч ни је ни по че так ни 
крај, она је про из вод и сред ство; реч је оруж је про тив по ро ди це, 
отаџ би не, ре ли ги је и бур жо а зи је. Као што то Бре тон об ја шња ва 
пре о сми шља ва ју ћи јед ну пра ву вој ну сли ку ко ја се од но си на ју риш 

27 Tri stan Tza ra, “Es sai sur la si tu a tion de la poésie”, LSSR, no 4 [décem bre 1931], 
17.
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вар ва ра у сте па ма Ази је, то је пи та ње осло ба ђа ња „хор де ре чи књи
жев но пу ште них с узи це”, ко је „ће пе не три ра ти без пре на гље но сти, 
по ла ко али си гур но, у луц ка сте ма ле гра до ве књи жев но сти. Као 
што се и данда нас учи, збу њу ју ће и без по те шко ћа, и си ро ма шни 
и бо га ти квар то ви ће мир но ужи ва ти у ве ли ком бро ју ку ла”.28 
Кри те ри јум ко ји мо ра да упра вља ева лу а ци јом умет нич ког или 
по ет ског де ла ни је ње го ва ле по та, пот чи ње на овој или оној нор ми, 
ко јој су се над ре а ли сти из ру ги ва ли сво јим ло шим уку сом, већ је 
од би ја ње ус по ста вље ног ре да и же ља да се уни ште вред но сти 
ка ко би се пред ста ви ле но ве, суб вер зив не на ме ре.

У овом кон тек сту мо ра мо раз у ме ти же сти ну над ре а ли стич
ких тек сто ва. Вре ђа њем, прет ња ма, по зи ва њем на уби ство по ка зу је 
се му шкост, и иа ко ви ше не на бо ји шту. И док су бра не сен ти мен
тал ног ли ри зма по диг ну те, и док се пре пу шта мо пи са њу по е зи је, 
и да ље до ка зу је мо да још увек мо же мо да бу де мо му шкар ци – пра ви 
му шкар ци.

По ред три ви јал ног из ра за сек су ал не мо ћи ко ја је, на кра ју 
кра је ва, при лич но рет ка, а сва ка ко због ње не ди рект но сти, над ре
а ли сти на пр вом ме сту пре фе ри ра ју увре ду. Увре да се рет ко по ја
вљу је у по ет ском жан ру – са из у зет ком Пе реа ко ји сво је тек сто ве 
пре тва ра у за го нет ку при лич но три ви јал них увре да, по пут оних 
ко је он по ве зу је са име ном Адол фа Тје ра, „вре ћа го ва на”, „сто па ла 
сви ње” и „те сти си од па пирма шеа”. Увре да се на ла зи у тек сто ви ма 
на при ви ле го ва ним ме сти ма – у пи сми ма, ма ни фе сти ма, штам па
ним и књи жев ним из да њи ма и при ка зи ма, го то во у сва ком жан ру 
у ко ме се по ста вља пи та ње ди рект ног ар ти ку ли са ња се бе др жа
њем го во ра, пи та ње гну сних ин сти ту ци ја као што су вој ска, по
ли ци ја или цр ква, или пи та ње о са вре ме ни ци ма, ве ћим де лом 
омра же них (не ка да ста ри јим чла но ви ма гру пе). Ко ри сте се сви 
ре сур си – ска то ло ги ја, ани ма ли за ци ја и, углав ном, сек су а ли за ци ја. 
У том по гле ду, тре ба има ти у ви ду да је хо мо фо би ја ве о ма ја сна 
– не са мо код Бре то на – док је пе де ра сти ја ве о ма че сто по ми ња на 
у по ле мич ке свр хе. За увре ду ни је рет кост да се пре тво ри у фи зич
ку прет њу. По ред то га, не ра чу на мо пљу ва ње у фа цу ра зно ра зних 
про тив ни ка. При жељ ки ва ње смр ти или по зи ви на уби ство су мно
го број ни. Не ки су уоп ште не при ро де и не ци ља ју на пре ци зну 
ин ди ви дуу, већ на по ли цај це, све ште ни ке, пси хи ја тре уоп ште. 
Дру ге су пре ци зни је. Јед но од при ви ле го ва них ме та над ре а ли
стич ких пе сни ка је Жан Кок то (из ове пер спек ти ве му шки двој ник 
Ане де Но а је), ко ји је не из о став но по ве зи ван са пе де ра сти јом и 
ко ји иза зи ва пра ву мр жњу. „И тад, без цр ве ње ња, јер ће мо ус пе ти 

28 An dré Bre ton, “Se cond ma ni fe ste du su rréali sme”, op. cit., 9.
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да га за ко ље мо као ’смр дљи ву’ звер, из го во ри мо име Жа на Кок
тоа”29, ова ко до ба цу је љуп ки Пол Ели јар. Пи са на прет ња по не кад 
је пра ће на – ипак скром ним – одељ ци ма од ак ци је. Та кав на ро чит 
слу чај сме стио се у јед ну анег до ту ко ја по ста вља на сце ну Ара го
на, ко ји је у ју ну 1930. по се тио јед ног књи жев ног кри ти ча ра из 
L’Hu ma nité ко ји је го во рио по грд не ства ри о Ма ја ков ском [sic] – 
ка ко би га пре био. Чо век се ис пр ва са крио иза сво је же не, а Ара гон 
је ба цао по су ђе кроз про зор. По ли ци ја се уме ша ла, али ни је за у
ста ви ла на ср тај, бу ду ћи да је пе сник још увек на ла зио на чи не да 
пе сни цом уда ра кри ти ча ра у ли це.30 Над ре а ли ста је се би дао ле пу 
уло гу, у ко јој мо же мо да ви ди мо ка ко се по нео као пе сник – као 
истин ски пе сник.

Над ре а ли зам у пе ри о ду од 1924. до 1933. го ди не, да кле, на
ме ће нео п ход ност да се ми сли у па ру, у јед ном истом си сте му и 
по кре ту, а не као је дин ка, му шка или жен ска, уз кон стант на пре
го ва ра ња. Из ван ин ди ви ду ал но сти, пе сни ка и тек сто ва, над ре а
ли зам обе ле жа ва не до вр ше но вре ме јед ног пре по зна ва ња жен стве
но сти у по е тич ком про це су и јед не фе ми ни за ци је ко ја се од но си 
на му шког пе сни ка. Над ре а ли стич ка ре ак ци ја на ви рил ност, ве ли
ча ну ра том, по чи ва на јед ној про тив ној и ре ак тив ној ег зал та ци ји 
жен стве ног или оно га што се пер ци пи ра или кон стру и ше као жен
стве но: је дин ство с при ро дом, бри га о се би и дру ги ма, отво ре ност 
ка та јан стве ном. Ме ђу тим, за дру гу стра ну, она се са сто ји од по
на вља ња ви рил них мо ти ва пре ме ште них у је дан дру ги де ло круг 
бор бе: књи жев ност. С јед не стра не, ра ди се о ру ше њу на кон пре
вра та, ма ни фе сто ва ном у про зи и ко лек тив ним груп ним из ја шња
ва њи ма, и о ко лек тив ном под но ше њу на па да, као на фрон ту. С 
дру ге стра не, тра жи мо да се осло бо де не из ре че не же ље, да се 
ли ри змом ра све тле ста зе су тра шњи це, да се ус по ста ве но ви мо
де ли те ла у љу ба ви. Над ре а ли зам је те гоб на ве жба су бли ма ци је 
на си ља. Ме ђу рат ни над ре а ли зам се на ла зи из ме ђу че ки ћа по е зи
је ак ци је и ме ка ног на ков ња јед не лир ске увер ти ре, где ле жи и 
чу до из ког про из ла зи не што из ме ђу по ле мич ког тек ста и уди вље
не ин ти ме по ет ске ари је, из ме ђу ма ску ли ни за ци је ко ја зах те ва 
по ли тич ке и дру штве не окол но сти ко ја упра вља ста њем ци ви ли
за ци је и па жњом усме ре ном ка фе ми ни те ту, ко ји је отво рио дру ге 
има ги нар не про сто ре и по стао ма мац за на ред не прак се. Над ре а
ли зам пред ста вља не во љу у окви ру жан ра, ко ји се отва ра ка но
ви на ма и ус те же ка про шло сти, де фи ни шу ћи та ко је дин ствен став. 

29 P. E., “Le cas La u tréamont d’a près le ”Dis que vert”, LRS, no 6, mars 1926, 3.
30 Ви де ти “Un in sul te ur de Ma ja kowsky reçoit une vi si te désa gréable”, LSSR, 

no 1 [ju il let 1930], 21–22.
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Ова „аван ту ра” убр зо на кон 1945. до но си пло до ве, при ка зав ши 
над ре а ли стич ку ак тив ност оним што она је сте – јед но про ши ре ње 
по ља ин ти ме у књи жев но сти (као и у по ли ти ци, из ме ђу оста лог), 
уз умно жа ва ње же на ко је то по ље при сва ја ју и ко је у сво јој ор би ти 
ства ра ју.*

Пре ве ли са фран цу ског
То ма Пи та лу га и Јо ва на Ко стић

* Из вор: Gu il la u me Bri det, „Le su rréali sme en tre effémi ne ment et vi ri li sa tion 
(1924–1933)”, у: Itinéra i res. Littéra tu re, tex tes, cul tu res, 1, 2012, 95–108.




