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МА ЈА МЕ ДАН

РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА ЖЕН СКОГ  
У ПО Е ЗИ ЈИ АР ТУ РА РЕМ БОА

„Про да је се оно што Је вре ји ни су про да ли (...),
Про да ју се те ла без це не, не при па да ју ћа ни ка квој ра си, ни по лу,

 ни јед ном све ту, ни ка квом по ре клу!”
(Рем бо, Рас про да ја)

„Ка да би же ља мо гла да се осло бо ди,
она не би има ла ни ка квих до дир них та ча ка

с пре ли ми нар ним обе леж јем по ло ва.”
(Мо ник Ви тиг)

СА ЖЕ ТАК: У ра ду на сто ји мо да од ре ди мо нај зна чај ни је и 
нај за сту пље ни је мо де ле ре пре зен та ци је жен ског/фе ми ни ног у це
ло куп ној по е зи ји Ар ту ра Рем боа. Основ ни циљ је сте де фи ни са ње 
мо гу ћих зна че ња кроз функ ци ју из град ње жен ских иден ти те та, 
има ју ћи у ви ду њи хо ву ко ре ла ци ју са основ ним по е тич ким прет
по став ка ма овог фран цу ског сим бо ли сте. Од го то во ми зо ги них 
пред ста ва же не ко је су де тер ми ни са не сли ка ма суб ми сив ног, еро
ти зо ва ног те ла, пре ко ту ма че ња жен ског као суб вер зив ног, до про
бле ма ти зо ва ња пи та ња ма те рин ског, Рем бо на естет ски упе ча тљив 
на чин ис пи ту је мо гућ но сти под ри ва ња род не би нар не ма три це. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: род ни иден ти тет, ма ску ли ни тет, фе ми ни тет, 
мо дер на по е зи ја, сим бо ли зам, Ар тур Рем бо.

С об зи ром да се нај зна чај ни је од ред ни це Рем бо о вог пе сни штва, 
из ра же не у пи сми ма Жор жу Изам ба ру (1871) и По лу Де ме ни ју (1871), 
за сни ва ју на по тре ба ма за ра строј ством свих чу ла ко ји ма би се 
по сти гла ви до ви тост пе сни ка, и по сред ством ко јих би се пи са ла 
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пре све га јед на објек тив на по е зи ја, мо гло би се за кљу чи ти да је 
пи та ње пол но сти или род ног иден ти те та мар ги нал но у ње го вој 
по е зи ји. Тим пре јер се по зна том кри ла ти цом „Ја, то је не ко дру ги”, 
ко ју пре Рем боа из го ва ра Же рар де Нер вал, су ге ри ше основ на ка
рак те ри сти ка су бјек та уну тар ње го вог пе снич ког све та, а то је 
те жња ка де зи ден ти фи ка ци ји, де те ри то ри ја ли за ци ји у од но су на 
сва ки ре пре сив ни ре жим по рет ка. Дру гим ре чи ма, уко ли ко при
хва ти мо да је бег од би ло ка квог иден ти тет ског фор ми ра ња, па 
са мим тим и род ног, есен ци јал на по е тич ка прет по став ка фран цу
ског сим бо ли сте, род ни пре фикс по ста је ире ле ван тан по да так ње
го вог лир ског ја. 

Ме ђу тим, чи ње ни ца је да се Рем бо о ва ства ра лач ка по зи ци ја, 
ма ко ли ко он то же лео, не мо же у пот пу но сти иш чи та ти из сти ха: 
„Ја сам у бек ству” („Не мо гу ће”), као што се и пе сни ков по рив за 
стал ним бе жа њем увек ја вљао удру же но са по тре бом да се вра ти 
ку ћи. Ту ма чи ње го ве по е зи је не рет ко су при бе га ва ли ау то ро вој 
би о гра фи ји, са ци љем да ту про на ђу од го во ре на сло же на пи та ња 
ко ја про во ци ра ју ови пе снич ки тек сто ви. Би о граф ски при ступ у 
од ре ђе ном сми слу ле ги ти ми зу је и сам Рем бо, по ста вља ју ћи укр
шта ње сфе ра умет но сти и жи во та за јед но од сво јих по е тич ких 
кон стан ти, због че га је од стра не про у ча ва ла ца ра до од ре ђи ван 
као пе сник ко ји је у нај ви шем мо гу ћем ста ди ју му „ин кар на ци ја 
соп стве не по е зи је”.1 Упра во ова чи ње ни ца да Рем бо ин тен зив но 
жи ви сво ју по е зи ју, „прак ти ку је” је на на чин сли чан ка ко су то ка
сни је зах те ва ли аван гар ди сти, узи ма ла се за раз лог за што је пре
стао да пи ше ка да је на пу нио тек два де сет јед ну го ди ну: „фи зич ки 
ни је мо гао ду же да из др жи вр то гла ви цу пред не по зна тим”.2 Сто га, 
овај рад укљу чи ва ће и би о граф ске по дат ке у ана ли зу, ако не из 
го ре на ве де них раз ло га, он да сва ка ко да би се ја сни је ре флек то
ва ла исто риј ска, по ли тич ка, по ро дич на, кул ту ро ло шка по зи ци ја 
из ко је сам пе сник го во ри. 

Ис ти ца но је у по сто је ћим ту ма че њи ма да се, мо жда су прот но 
на шим оче ки ва њи ма, Рем бо по сле сва ке ду бље кри зе ко ју је до
жи вља вао као по сле ди цу раз у зда них па ри ских но ћи, уме сто про
ди ра ња ду бље у фран цу ску суп кул ту ру, вра ћао код мај ке, ку ћи.3 
Да кле, нај пре је би ло ва жно по бе ћи од де спо ти зма мај ке, из фран
цу ске про вин ци је Шар лвил у Па риз, по бе ћи од хри шћан ства, од 
стро гог ка то лич ког вас пи та ња, од сва ког мо ра ла, за тим на пу сти

1 Pi er re Mic hon, Rim baud le fils, Gal li mard, Pa ris 1991, 76.
2 Мар ко Ри стић, Ва не Бор, Ан тизи д. При лог за пра вил ни је схва та ње 

над ре а ли зма, Над ре а ли стич ка из да ња, Бе о град 1932, 27–28.
3 Ian H. Ma ge de ra, Out si der Bi o grap hi es, Ro do pi, Am ster dam – New York 2014, 

203.
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ти це лу Евро пу, оти ћи у Афри ку – по бе ћи од Вер ле на, од по е зи је, 
од је зи ка, на кра ју, по бе ћи од људ ског ро да уоп ште и иден ти фи
ко ва ти се са жи во ти њом, са не ком „ни жом ра сом”, „ра сом ро бо ва 
и по бе ђе них” ко ји ма је ди но при па да. Оно што ком пли ку је овај 
по сту пак рас по и сто ве ћи ва ња је сте не до ста так ло гич ке ка у зал но
сти ко ји би евен ту ал но пра тио сле де ћу пу та њу: бег од ку ће/мај ке 
у Па риз – бег од Евро пе у Афри ку – по вра так ку ћи. На су прот 
то ме, код ње га је увек при сут на па ра лел на же ља да бу де при хва
ћен од стра не оних ко јих се од ри че (оца, мај ке, Вер ле на), од но сно, 
оно што по себ но усло жња ва ову сли ку Рем бо о вих од ла же ња је сте 
ње го ва све при сут на свест о за ви сно сти у од но су на до ми нант ни 
по ре дак – на по ро дич не струк ту ре, је зик, хри шћан ство, па и мо
рал. Из ве сно је да се мо же пра ти ти лук од Рем бо о ве по тре бе за 
де суп стан ци ја ли за ци јом пој ма иде ни тет и по ку ша ја пре ва зи ла
же ња род них би нар них ма три ца с по чет ка, од но сно од по ку ша ја 
ства ра ња хи брид ног, флу ид ног иден ти те та из ра же ног у кри ла ти
ци „Ја, то је не ко дру ги”, до вра ћа ња на до ми нант ни, но р ма тив ни 
ма ску ли ни тет, чи је је ус по ста вља ње у ве ли кој ме ри од ре ђе но и 
Рем бо о вом од лу ком о на пу шта њу по е зи је и окре та њу прак тич ним, 
тр го вач ким и гра ђе ви нар ским де лат но сти ма. Про ме на од тзв. ал тер
на тив не му шко сти, де ли мич но ис по ље не и у Рем бо о вим хо мо сек
су ал ним аван ту ра ма са Ве р ле ном, до пре ла ска на мо дел хе ге мо не 
му шко сти, ко ји се за сту па по сле африч ке епи зо де, очи та ва се и у 
пе сни ко вој мо жда нео че ки ва ној по тре би за бра ком, по ро ди цом и 
му шким по том ством, из ра же ној пред крај жи во та. Да ни је реч о 
про ме на ма са мо на пла ну род не и по ро дич не ма три це, не го да је 
Рем бо до жи вео пот пу ни пре о бра жај, су ге ри шу и пре о бли ко ва ни 
ста во ви по дру гим пи та њи ма: од па ро диј ски оштре кри ти ке бур жо
а ског дру штва, хри шћан ског мо ра ла, и за ла га ња за со ци јал норе
во лу ци о нар ни иде а ли зам и ко му ни стич ке иде је, ко је су чак би ле 
пре то че не у ње гов при ват ни „На црт ко му ни стич ког уста ва”. Рем бо 
се на кра ју пре о бра ћа у ка то ли ци зам (ова про ме на мо же се на слу
ти ти већ у не ким пе сма ма, о че му ће би ти ре чи ка сни је).

Има ју ћи у ви ду на ве де не про тив реч но сти у ко ји ма је жи вео, 
али ко је је и пе снич ки ар ти ку ли сао, не мо же се оче ки ва ти ни да ће 
пред ста ва же не код Рем боа би ти ма ње ком плек сна и хе те ро ге на. 
По ку ша ће мо да од ре ди мо нај зна чај ни је и нај за сту пље ни је мо де ле 
ре пре зен та ци је жен ског, фе ми ни ног, као и да де фи ни ше мо њи хо
во по тен ци јал но зна че ње и функ ци ју уну тар це ло куп ног пе снич
ког си сте ма. По че ће мо са екс пли цит ним ста во ви ма о же на ма ко је 
за сту па ју лир ски су бјек ти. У Бо рав ку у па клу, у пе сми „Бу ни ло I, 
Лу да де ви ца. Па клен ски су пруг”, „па клен ски су пруг” „лу дој де ви ци” 
го во ри:
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Ја не во лим же не. Љу бав тре ба по но во про на ћи, то се зна. Оне 
су спо соб не са мо да же ле оси гу ран по ло жај. А кад га оси гу ра ју, од
стра не ср це и ле по ту: оста не са мо хлад ни пре зир, хра на да на шњег 
бра ка. Или пак ви дим не ке на из глед срећ не же не од ко јих бих ја 
мо гао на пра ви ти до бре дру га ри це, али њих нај пре про гу та ју про
ста ци осе тљи ви по пут ло ма че.4 

Иа ко се ис каз „ја не во лим же не” по ја вљу је у не ко ли ко раз ли
чи тих пе са ма, ја сно је да он не ма ве зе са пе сни ко вим хо мо сек су ал ним 
епи зо да ма. Као што об ја шња ва Бон фоа, хо мо сек су а ли зам је за Рем
боа пред ста вљао ви ше део ње го вог сми шље ног ра строј ства, по рок 
(иа ко га ни је сма трао мо рал ним пре сту пом) су прот ста вљен сва ком 
об ли ку љу ба ви, не ку вр сту из гнан ства, по бу не, пре ма ко јој ће се ка
сни је, у Афри ци, кри тич ки од но си ти.5 Да кле, хо мо сек су ал ност код 
Рем боа је ви ше у слу жби пе снич ког про јек та, она је функ ци о нал но 
бли ска опи ју му, ал ко хо лу, свим оним сред стви ма ко ји ма је Рем бо у 
се би иза зи вао и ин тен зи ви рао же ље на чул на ра строј ства. Исто та ко, 
по сред ством хо мо сек су ал них ис ку ста ва пе сник је за сту пао ал тер на
тив не об ли ке сек су ал но сти, под ри ва ју ћи ре пре сив ни ка рак тер хе те
ро сек су ал не ма три це, на на чин на ко ји је но ше њем жен ских пе ри ка 
по Шар лви лу под ри вао гра ни це род не ре пре зен та ци је уоп ште.

Ка да се ис ка зу „По што ни је во лео же не – иа ко пун кр ви!” из 
„Пу сти ња љу ба ви” при дру жи на ста вак у ко јем се де вој ка, слу шки
ња, по ре ди са ку че том: 

Био сам у јед ној ве о ма мрач ној со би; шта сам ра дио? Јед на слу
шки ња до ђе к ме ни; мо гу да ка жем да је то би ло јед но ку че: иа ко 
је би ла ле па и има ла ма те рин ску пле ме ни тост ко ја ми је не из ре ци ва: 
чи ста, по зна та, са вр ше но љуп ка! Она ме ушти ну за ру ку6,

ја сно је да по сто ји низ пе са ма у ко ји ма се же на по ја вљу је као суб
ми сив но те ло, ко јим вла да му шки ау то ри тет. У пе сми „Ми ло срд не 
се стре” лир ско ја се обра ћа же ни сле де ћим ре чи ма:

Али Же но, хр по уто бе, су ћу ти
Ти ни си та се стра ни кад бо лу љу ди,
Ни твој по глед, тр бух где ри ђи мрак ћу ти,
Ни ла ки ти пр сти, ни сил не ти гру ди.7

4 Ар тур Рем бо, Са бра на по ет ска де ла, прир. Ни ко ла Бер то ли но, Pa i de ia, 
Бе о град 2004, 178.

5 Ив Бон фоа, Рем бо њим са мим, прев. Ни ко ла Бер то ли но, „Вук Ка ра џић”, 
Бе о град 1966, 93/119.

6 А. Рем бо, нав. де ло, 156.
7 Исто, 97.
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У пе сми „Мо је ма ле дра га не” тон до дат но за о штра ва, па се 
лир ски су бјект обра ћа љу бав ни ца ма ре чи ма „во ље не ру го бе”, „Мо ја 
ру го бо пла ва” „О мо је ма ле љу бав ни це / мр зим вас из дна ду ше! 
/ Не ка се ва ше ру жне си се / Од бол ног др па гу ше”.8 Пре зир пре ма 
жен ском те лу ко је је исто вре ме но и во ље но и од ба ци ва но из ра жен 
је и у пе сми „Ve nus Anadyome ne”, уз па ро диј ско под ри ва ње тра ди
ци о нал не ми то ло шке пред ста ве ра ђа ња Ве не ре/Афро ди те из мор ске 
пе не, ко ја у Рем бо о вом слу ча ју „Глу па во из ста ре ка де ис кр са ва”, 
„као из ков че га мр твач ко га”, док „Мно га ште та на њој сла бо је 
скри ве на”:

Па врат, туст и сив каст; ло па ти це ле же
Из бо че не; ле ђа крат ка из ви је на;
Па об ли бо ко ви што као да бе же;
Ко жа, сло је ви том ма шћу под ло же на;

По кич ми пе ча ти руј ни; све то ши ри
Чуд но ва то гро зан воњ; с лу пом на оку
Сва шта би ви део ко ма ло за ви ри...

Ре чи „Cla ra Ve nus” пи шу јој на бо ку;
– И це ло се те ло ми че, пру жа са пи
Ру жно ле пе – с чи ром што на чма ру зја пи.9

Де суп стан ци ја ли за ци јом бо ги ње све му жен ском уки да се 
мо гућ ност би ло ка кве тран сцен ден ци је, на на чин на ко ји о то ме 
пи шу и Си мон де Бо во ар, Џу дит Ба тлер и др. На и ме, за му шки 
род ве зу је се уни вер зал но, док је же на као Дру гост осу ђе на на 
оте ло вље но, на пу ку има нен ци ју. Реч је о по ве зи ва њу „те ла и жен
ског у скла ду са ма гич ним од но си ма ре ци про ци те та ко ји ма се 
жен ски пол ре ду ку је на те ло, док му шко те ло, ко је се у пот пу но сти 
по ри че, на па ра док са лан на чин по ста је не те ле сни ин стру мент 
то бо же ра ди кал не сло бо де”.10 Ме ђу тим, пре не го што се ми зо ги но 
чи та ње Рем бо о вих пе са ма на мет не као нај по доб ни је, по треб но је 
ука за ти на још јед но зна че ње ко је се упи су је у жен ску те ле сност, 
а ве за но је за пред ста ву же не као но си о ца ре во лу ци о на рог на че ла. 
Те ма ти за ци ја же ље не ре во лу ци је укљу чу је ис ти ца ње жен ских 
фи гу ра ко је по ста ју или но си о ци ре во лу ци је, или је њи хо во те ло 
оно на ко јем се од и гра ва бор ба на свим ни во и ма – кла сна, род на, 

8 Исто, 81.
9 Исто, 52.
10 Џу дит Ба тлер, Не во ља с ро дом. Фе ми ни зам и суб вер зи ја иден ти те та, 

прев. Адри а на За ха ри је вић, Кар пос, Ло зни ца 2016, 55–56.
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бор ба про тив око шта ле тра ди ци је и ана хро них пе снич ких кон це
па та.11 У Рем бо о вој пе сми „Па ри ска ор ги ја или Па риз се по но во 
на се ља ва” же на је пред ста вље на као пер со ни фи ка ци ја ре во лу цио
нар ног Па ри за, а ње но те ло/град оп хр ва но је и без оч но кон зу ми
ра но од стра не „по бед ни ка”, пред став ни ка ста рог по рет ка, ко ји се 
по сле по ра за Ко му не вра ћа ју у град. Пе сник им се обра ћа ре чи ма: 

Ху ље, јер ко па те по утро би Же не, 
Бо је ћи се ње ног тр за ња и ври ска 
што би вас смр вио, гну сне, угу ше не 
На гру ди ма ње ним, од ужа сног сти ска.12

Па риз, ко ји сам по се би но си епи тет блуд ног гра да, пред ста
вљен је као си ло ва на же на, „Цр ве на блуд ни ца круп них бој них 
гру ди!”, а по сред ством фи гу ре про сти тут ке ко ја је но си лац ре во
лу ци о нар ног на че ла ова пе сма до во ђе на је у ве зу са Де ла кро о вом 
сли ком Сло бо да во ди на род (1830).13 Исту те ма ти ку Рем бо об ра ђу је 
у још јед ној пе сми на дах ну тој Па ри ском ко му ном, „Ру ке Жа неМа
ри је”, у ко јој по но во би ра жен ско те ло као по при ште ре во лу ци је: 

Не, ли мун ни су про да ва ле
Ни там ни ле крај но гу Бо га, 
Ни пе ле не још ни су пра ле
Де те та не ког плач љи во га (...)

Из бле де ле су као бре зе
На сун цу ко је љу бав кру ни,
Но се ћи те шке ми тра ље зе
Пре ко Па ри за што се бу ни!14

Иа ко Ба тле ро ва кри ти ку је ду а ли зам ду ха и те ла, ко ји сма тра 
не чим симп то ма тич ним за фа ло го цен три зам, она на гла ша ва став 
Си мон де Бо во ар да би жен ско те ло тре ба ло да пред ста вља и омо
гу ћа ва же на ма сло бо ду, а не да је огра ни ча ва.15 У том сми слу, 
жен ско те ло ко је је у ста њу да на сим бо лич ком ни воу ге не ри ше 
от пор, по рив за ак ци јом и сло бо дом, пред ста вља дру ги мо да ли тет, 
пот пу но су про тан, у од но су на го ре пред ста вље но суб ми сив но, 

11 Step hen F. Ei sen man, Ni ne te enth Cen tury Art: A Cri ti cal Hi story, Tha mes 
and Hud son, Lon don 2002, 221.

12 А. Рем бо, нав. де ло, 92.
13 S. F. Ei sen man, ibid, 221.
14 А. Рем бо, нав. де ло, 95–96.
15 Џ. Ба тлер, нав. де ло, 56–57.
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еро ти зо ва но жен ско те ло код Рем боа. Ни је слу чај но ни то што пе
сник би ра баш про сти тут ку, ко ја, по ред то га што се ту ма чи као 
ан ти нор ма тив ни, анар хи стич ки еле мент, мо же да ка на ли ше сво ју 
пре на гла ше ну афек ти ра ност за по тре бе под стре ка ва ња на ре во
лу ци ју.

За вре ме ра то ва ни ко не ис по ља ва та ко агре си ван па три о ти зам 
као зна ме ни те про сти тут ке; пле ме ни то шћу сво јих осе ћа ња на да ју 
се да ће се уз ви си ти на ни во вој вот ки ња. Отр ца не фра зе, кли шеи, 
пред ра су де, кон вен ци о нал на осе ћа ња, основ су њи хо вог јав ног 
го во ра, а че сто су – све до нај та на ни јих ку то ва свог ср ца – из гу би
ле сва ку искре ност. Из ме ђу ла жи и хи пер бо ле њи хов је зик гу би 
сва ко зна че ње. Цео жи вот хе те ре је па ра да: ње не ре чи, ње на ми
ми ка ни су на ме ње ни да из ра зе ње не ми сли већ да на пра ве ути сак.16

Ка ко би ло, хе ро и не, као и же не са од ре ђе ним рат нич ким, 
ма ску ли ним атри бу ти ма за Рем боа су би ле за ни мљи ве. У пе сми 
„Fa iry” (ви ла, ним фа) по ми њу се „же недр во се че” ко је пе ва ју уз 
„ху ку бу ји це под ру ше ви ном шу ме”, док се у пе сми „Зла крв” 
лир ски су бјект по и сто ве ћу је са Јо ван ком Ор ле ан ком:

Али ор ги ја ња и дру го ва ња са же на ма би ла су ми за бра ње на. 
Ни сам имао чак ни дру га. Ви део бих се бе пред раз дра же ном го
ми лом, на су прот че ти ко ја ће да ме стре ља, ка ко пла чем због не
сре ће ко ју они ни су мо гли раз у ме ти, и ка ко се опра штам! – Као 
Јо ван ка Ор ле ан ка! – „Све ште ни ци, про фе со ри, го спо да ри, ви се 
ва ра те пре да ју ћи ме прав ди. Ја ни кад ни сам при па дао овом на ро ду; 
ни кад ни сам био хри шћа нин; при па дам ра си ко ја је пе ва ла у му
ка ма; не раз у мем за ко не; не мам осе ћа ња за мо рал, ја сам жи во ти ња: 
ви се ва ра те...” 

(„Зла крв”)17

Ову по ве за ност же не и ре во лу ци је Рем бо је мо гао да при хва
ти и из фран цу ске исто ри је ко ја по зна је тзв. гра ђан ке (ci toyen nes), 
ко је су се од 1791. до 1793. го ди не оку пља ле сву да по ре во лу ци о
нар ним, ре пу бли кан ским или ја ко бин ским клу бо ви ма. Ства ра ју ћи 
не ку вр сту жен ских клу бо ва као што су па ри ске „При ја те љи це 
исти не”, ове же не су се на зи ва ле „ама зон ка ма” и ак тив но су се 
ба ви ле по ли тич ким пи та њи ма. При пре ма ле су „про гра ме па три от

16 Си мон де Бо во ар, Дру ги пол 2, прев. Мирјана Вукумировић, БИГЗ, Бео
град 1983, 422.

17 А. Рем бо, нав. де ло, 171.
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ског обра зо ва ња сво је де це и чи та ле њи ма Де кла ра ци ју о пра ви ма 
чо ве ка или сед мо по гла вље Ру со о вог Дру штве ног уго во ра ко ји 
го во ри о на род ном су ве ре ни те ту”. Оне ни су тра жи ле рав но прав
ност за же не, „но си ле су тро бој не ко кар де” као знак пре по зна ва ња 
ја ко би на ца.18 Оно што се у том сми слу мо же за кљу чи ти је сте да 
је Рем бо же на ма при пи сао зна чај не уло ге у пре све га му шким ре
во лу ци о нар ним ак тив но сти ма, иа ко би се ње го во укљу чи ва ње 
фе ми ни ног у ми ли тант ни дис курс екс трем но мо гло ту ма чи ти и 
као ре пре сив но ин си сти ра ње и при пи си ва ње ма ску ли них осо би
на жен ском ро ду. У том сми слу, и во ђа јед не сек ци је у Ор ле а ну 
по хва лио је фран цу ске „ама зон ке” што де цу ра но уче да го во ре 
„му шки је зик сло бо де”.19 

Сле де ћи аспект у Рем бо о вом трет ма ну жен ског ве зан је за 
ње го во оп ште по ве зи ва ње же не са дру го шћу – же на по ста је сим бол 
дру го сти, она се „ја вља као ме та фо ра ег зи стен ци јал не дру го сти, 
она је оли че ње ’вар вар ског’ еле мен та у ве чи том двој ству озна че ном 
у фор му ли ’ЈА, то је не ко дру ги’.”20 Ако је же на дру го у од но су на 
дру штво, она пред ста вља „јем ство ствар но сти из ван вла сти тог 
ја”21, што се мо же ту ма чи ти на нај ма ње два су прот ста вље на на
чи на. Фе ми ни стич ка кри ти ка би у овом Рем бо о вом ста ву мо гла 
пре по зна ти пе сни ко ву афир ма ци ју би нар но сти у ко јој се же на 
ми сли „као не пол ност, као не га тив, су прот ност, на лич је, је ди ног 
ви дљи вог и мо р фо ло шки озна чи вог по ла”.22 У том сми слу, пе сник 
би по твр дио фа ло го цен трич ни мо дел у ко јем се го то во ис кљу чу је 
жен ски род, на на чин да он по сто ји са мо као не га тив до ми нант не 
му шко сти, док се раз ли ка из ме ђу по ло ва ви ди као „сек су ал на 
опо зи ци ја а не ди фе рен ци ја”.23 Ме ђу тим, чи ни се да је код Рем боа 
ово ипак би ло у дру гом пла ну. Као пот пу но опо зит но ту ма че ње, 
на ме ће се ви ђе ње жен ског прин ци па као про сто ра суб вер зи је. Као 
што је жен ско те ло оно на ко јем се од ви ја ре во лу ци ја, Рем бо жен
ско род но од ре ђе ње ви ди као но си о ца „ви шка”, оног „спе ци фич ног 
до жи вља ја се бе ко ји ни је у са гла сно сти са оним што су бје кат за
и ста је сте”.24 На тај на чин ће Ма ге де ра фор му ла ци ју „Ја, то је 

18 Ги зе ла Бок, Же на у исто ри ји Евро пе, прев. Љу бин ка Ми лен ко вић, Clio, 
Бе о град 2005, 96–99.

19 Исто, 99.
20 Ни ко ла Бер то ли но, Рем бо или објек тив на по е зи ја, Слу жбе ни гла сник, 

Бе о град, 2008 154.
21 Ser gio Sac chi, Rim baud: О, La vi ta as sen te, Bul zo ni, Ro ma 1978, 47.
22 Lu ce Iri ga ray, „Тај пол ко ји ни је је дан”, прев. Алек сан дар Зи ста кис, у: 

Гле ди шта: ча со пис Бе о град ског уни вер зи те та, 1–2, 1990, 11.
23 Hélène Ci xo us, The La ugh of the Me du sa, New French Fe mi nisms, Uni ver

sity of Mas sac hu setts, 1980, 248.
24 I. H. Ma ge de ra, ibid, 215–216.
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не ко дру ги” по ве за ти са кон цеп том бо ва ри зма, а за нас је по себ но 
ва жно да по ка же мо ка ко се дру ги, од но сно же на, код Рем боа озна
ча ва као „пре но сник и је мац оту ђу ју ћих функ ци ја Дру штва”.25 

Кључ ну уло гу у кон сти ту и са њу жен ско сти као про сто ра суб
вер зи је има је зик, ко ји би се услов но мо гао од ре ди ти као „жен ски”, 
као је зик на ших ба ка, чи је ро ма не Рем бо по ми ње у ау то по е тич кој 
пе сми „Ал хе ми ја ре чи”. Пе сник је по ла гао на де да је упра во жен
скост онај ал тер на тив ни свет, за сно ван на ин стинк тив ном, емо
ци о нал ном по сто ја њу, сро дан пре ло гич ком и ма гиј ском ми шље њу. 
Уко ли ко је то за и ста та ко, же на би мо гла да ге не ри ше ону зах те
ва ну ви до ви тост без ко је за Рем боа не ма по е зи је. По твр ду за ову 
те зу мо же мо про на ћи чак и у Пи сму ви до ви тог, у ре до ви ма ко ји 
су од стра не про у ча ва ла ца у ве ли кој ме ри оста ли за по ста вље ни:

Кад бес крај но роп ство же не бу де скр ха но, кад она бу де жи
ве ла за се бе и со бом, кад јој му шка рац, – до сад та ко гну сан, – пу сти 
на во љу, она ће та ко ђе би ти пе сник! Же на ће про на ла зи ти не зна но! 
Да ли ће се свет ње них пред ста ва раз ли ко ва ти од на ших? – Она ће 
про на ла зи ти чуд не, не из мер не, од бој не, див не ства ри; ми ће мо их 
при ми ти, ми ће мо их схва ти ти. 

(Пи смо ви до ви тог)26

Не са мо да се же на ви ди као ро би ња му шкар ца ко ји јој оне
мо гу ћа ва да и она бу де пе сник, не го се у Рем бо вом пе снич ком 
све ту са ма по е зи ја пред ста вља сим пли фи ко ва но кроз лич ну за ме
ни цу „El le”/„Он а”, (у пе сма ма „Ме тро пол ска”, „Те ско ба”, „Ва р вар
ска”). Ти ме јој се, тен ден ци о зно или не, при до да је род ни озна чи тељ, 
а је зик по е зи је се та ко по ја вљу је као је зик при мар не жен ско сти, 
за ко јом тра га пе снич ки глас. Као што је по е зи ји при до дат род ни 
пред знак, же на се, у ни зу зна чај них ма ни фе ста ци ја, кон сти ту и ше 
кроз огла ша ва ње, ар ти ку ла ци ју гла са. Глас ва ри ра од му ка, шу ма 
(„Ле је с тра то ром”, „Те ско ба”, „Од ла зак”), до нај ра фи но ва ни јег гла
са ко ји има сна гу да про дре у нај у зви ше ни је сфе ре људ ско га ду ха:

О сла сти, о све те, о му зи ко! А та мо, об ли ци, зно је ви, ко се и 
очи, све у ле лу ја њу. И бе ле, ки пу ће су зе, – о сла сти! – и жен ски глас 
што је сти гао на дно вул ка на и арк тич ких шпи ља. Бар јак... 

(„Вар вар ска”)27

25 Н. Бе р то ли но, нав. де ло, 84.
26 А. Рем бо, нав. де ло, 267.
27 Исто, 230.
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Да за кљу чи мо – ја сно је да род но од ре ђе ње по е зи је не зна чи 
да је Рем бо же лео по е зи ју да од ре ди као фе ми ни ну де лат ност (иа ко 
је се на кра ју од ре као и усме рио ка на гла ше но му шким по сло ви ма), 
не го зна чи да је је дан но ви је зик по е зи је ви део као жен ски, у сми слу 
као дру ги, суб вер зи ван, у од но су на сва ко днев ни, па три о цен трич
ни је зик. За то ће, ка ко се ка же у го ре ци ти ра ној пе сми „Ва р вар ска”, 
жен ски глас но ве по е зи је мо ћи да про го во ри тек он да ка да бу де мо 
„опо ра вље ни од дав них ју нач ких свир ки” („Ва р вар ска”), од но сно 
ка да се раз гра де оста ци еп ске ло го цен трич но сти и тра ди ци о нал не 
ме та фи зи ке. 

Раз у ме се да се же на као дру гост у овој по е зи ји мо же раз у ме
ва ти и у кон тек сту парт нер ске, љу бав нич ке дру го сти. У до ме ну еро
то ло ги је и ре ли ги је љу ба ви, Рем бо нам се још јед ном при ка зу је у 
сво јој по зна тој про тив реч но сти и па ра док сал но сти. Не ма сум ње 
да пе сник тра га за ау тен тич ном пред ста вом љу ба ви у ко ју ве ру је, 
али „ко ју је по треб но по но во про на ћи” („Лу да де ви ца, Па клен ски 
су пруг”). Ме ђу тим, пе сник је не за до во љан го то во сва ким кон крет
ним и оства ри вим парт нер ством. Же на се по ја вљу је као ве шти ца 
(зна мо да је Рем бо чи тао Ми шле о ву Ве шти цу), као кра љи ца ко ја 
„ни кад не ће хте ти да нам ис при ча оно што она зна, а што ми не 
зна мо” („По сле по то па”), или као вам пир ка у пе сми „Те ско ба”:

Је ли мо гућ но да због Ње опра штам стал не сло мо ве сла во љу
бља, – да удоб ни свр ше так бри ше до ба не во ље, – да нас дан успе ха 
успа вљу је над сра мо том на ше коб не не спрет но сти? (...)

Зар да слу чај но сти на уч них ча ро ли ја и по кре ти дру штве ног 
брат ства бу ду оми ље ни као по сте пе на об но ва пр во бит не не спу та
но сти?

Али Вам пир ка ко ја нас чи ни до бри ма на ре ђу је да се за ба вља
мо оним што нам она оста вља, или, дру гим ре чи ма, да бу де мо још 
сме шни ји.

(„Те ско ба”)28 

На су прот мно го бр ој ним пред ста ва ма же на ко је му пре све га 
ерот ски и чул но из ми чу, а по том му не до зво ља ва ју да спо зна и 
не ка кву за ми шље ну це ли ну по сто ја ња, про на шли смо све га два 
при ме ра у ко ји ма је оства ре на са вр ше на ко му ни ка ци ја са жен ском 
ве штич јом дру го шћу. Пр ви пут, не слу чај но, у ње го вим пр вим 
на пи са ним пе сма ма у про зи, „Пу сти ње љу ба ви”, пе сник ће ре ћи: 
„Овог сам пу та у Гра ду срео Же ну, и го во рио сам јој и она ми го
во ри”. Дру ги пут, овај ве ли чан стве ни тре ну так са мо је су ге ри сан, 

28 Исто, 228.
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на кра ју Бо рав ка у па клу. Пре не го што лир ски су бјект у по след њој 
ре че ни ци са оп шти по тре бу за до се за њем „исти не у јед ној ду ши 
и у јед ном те лу”, то ме мо ра да прет хо ди тре ну так су о ча ва ња са 
же ном: „Ви део сам па као же на та мо до ле” („Збо гом”). 

За ни мљи во је да, оно ли ко ко ли ко Рем бо кри ти ку је и из ра жа
ва не за до вољ ство по во дом парт нер ског му шкожен ског од но са, 
то ли ко се че сто у ње го вој по е зи ји по ја вљу је фи гу ра двој ни ка, као 
иде ал ног парт не ра са ко јим је мо гу ћа аспо лут на ко му ни ка ци ја и 
пот пу но про жи ма ње. У та квим пе сма ма („При ча”, „Скит ни це” итд.) 
ту ма чи су че шће пре по зна ва ли пе сни ков тур бу лен тан љу бав нич ки 
од нос са Вер ле ном не го што су го во ри ли о од но су пе сни ка пре ма 
са мо ме се би, и о фор му ла ци ји „ЈА, то је не ко дру ги”, ко ја упу ћу је 
на (не)мо гућ ност са мо ре флек си је. На ве шће мо са мо два при ме ра: 

Кнез и Ге ниј ве ро ват но уни шти ше се бе у су штин ском здра
вљу. А ка ко би и мо гли да не умру од ње га? Умр ли су, да кле, за јед но.

Али тај Кнез је пре ми нуо у сво ме двор цу, у го ди на ма уо би
ча је ним за то. Кнез је био Ге ниј. Ге ниј је био Кнез. 

(„При ча”)29

Ку кав ни брат! Ко ли ко сви ре пих бде ња му ду гу јем!
По сле те за ба ве ко ја те шко да је хи ги јен ска, про стро бих се 

по сла ма ри ци. И ско ро сва ке но ћи, тек што бих за спао, јад ни брат се 
ди зао, ис тру ле лих уста, иш чу па них очи ју, – она кав ка квим је се бе 
са њао! – и ву као ме у дво ра ну ур ли чу ћи свој сан пун иди от ске ту ге.

 Ја сам за и ста, с пот пу ном ду хов ном искре но шћу, био узео 
оба ве зу да га вра тим у ње го во пр во бит но ста ње си на Сун ца, – и 
ми смо лу та ли, хра не ћи се ви ном из пе ћи на и би скви том са дру
мо ва, док је ме не го ни ло не стр пље ње да на ђем ме сто и фор му лу. 

(„Скит ни це”)30

Сле де ћа фи гу ра по сред ством ко је се по ја вљу је же на је сте 
ујед но и јед на од нај за сту пље ни јих у Рем бо о вој по е зи ји – у пи та њу 
је пред ста ва мај ке, од но сно те ма ти за ци ја мај чин ског прин ци па. 
Кри сте ва сма тра да је ве ро ва ње у мај ку уко ре ње но у стра ху од сла
бо сти је зи ка. Уко ли ко је зик ни је у мо гућ но сти да „ме не по ста ви” 
и го во ри за дру го га, он да „же лим да ве ру јем – да по сто ји не ко ко 
на док на ђу је ову сла бост”.31 Да кле, опет се ва ри ра уве ре ње да же на 

29 А. Рем бо, нав. де ло, 201.
30 Исто, 218.
31 Ju lia Kri ste va, Ta les of Lo ve, Co lum bia Uni ver sity Press, 1987, 251.
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има не ка кву при ви ле го ва ну по зи ци ју у од но су на је зик, у по ре ђе њу 
са му шкар цем. Мај чин ски је зик би био онај је зик ма те ри це ко ји 
по сто ји из ван сва ког за ко на и ко ји је на не ки на чин за јед нич ки за 
све. Ти ме же ли мо да ис так не мо да по вра так у ма те ри цу не зна чи 
са мо по вра так у ин ди ви ду ал но де тињ ство не го и у за ми шље но де
тињ ство ци ви ли за ци је ко је је би ло жен ски ко ди ра но – не ка вр ста 
ма три јар ха та пре па три јар ха та о ко јој пи шу и број не фе ми ни стич ке 
те о ре ти чар ке. Рем бо се у пе сми „Сун це и пут” се ћа јед ног та квог 
све та и жа ли због не мо гућ но сти по врат ка у то по ти сну то жен ско 
има ги нар но:

Ја жа лим за до би ма кад моћ на би Ки бе ла
Ми ну ла, у ле по ти свог џи нов ског те ла,
Кроз бли ста ве гра до ве на ко ли ма од ту чи,
Из обе сво је си се у свет из ли ва ју ћи
Пре чи сти млаз жи во та, све до сти жан и ве чан.
Чо век си са ше ње ну бла же ну дој ку, сре ћан,
Као де тен це не ко, мај чи ном кри лу пре дан.
– Јер бе ше сна жан, Чо век бе ја ше благ и че дан. 

(„Сун це и пут”)32

Иа ко се с јед не стра не го во ри о Рем боу ко ји је по ку шао да се 
рас по и сто ве ти од све га, да бу де осло бо ђен од ути ца ја по ро ди це, 
по ста ју ћи са мо „ин кар на ци ја по е зи је”, исто та ко се у ана ли за ма 
не рет ко скре ће па жња на јак ути цај мај ке, као и на ње го ву не мо
гућ ност да при хва ти оче во од би ја ње мај ке, те да, упр кос све му, 
на сим бо лич ком ни воу, ка пе тан Рем бо оста је њи хов го спо дар.33 
Го спо ђа Рем бо че сто је пред ста вља на као шкр та, охо ла, хлад на бо
го мољ ка, а о то ме до вољ но све до чи чи ње ни ца да је пе сник од ре
ђу је као „че љуст мра ка”, из ко јег је је ди но из ви рао хро нич ни не до
ста так љу ба ви. Рем бо је не ко ли ко пу та бе жао од ку ће у Па риз, док 
се она свим си ла ма тру ди ла да спу та ње го ву не за ви сност, бо ја ла 
се да јој „и ње га не укра ду му шки дух и му шки свет”.34 Бон фоа 
да ље об ја шња ва да без об зи ра што је Рем бо био па си ван пред њом, 
чак и у тре ну ци ма ка да га је ту кла, бу ду ћи пе сник би увек оста јао 
ду хов но сло бо дан.

Оно што на из глед ства ра кон фу зи ју по пи та њу фи гу ре мај ке 
у Рем бо о вој по е зи ји је сле де ће: уко ли ко је Рем бо же лео да по бег не 
од сва ког го спо да ра, у сим бо лич ком сми слу, а по нај ви ше од мај ке, 

32 А. Рем бо, нав. де ло, 32–33.
33 P. Mic hon, ibid, 76.
34 И. Бон фоа, нав. де ло, 13–14.
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за што је то ли ки број пе са ма по све тио те ми по врат ка у де тињ ство 
– у пе ри од ка да је де ло ва ње мај ке нај ин тен зив ни је? Дру гим ре чи ма, 
по ста вља се пи та ње ка ква је уло га ма те рин ског објек та у пе снич ком 
тра га њу за де тињ ством, да ли се у њој и да ље пре по зна је фрој дов ски 
обје кат же ље или по тре ба да се он на не ки на чин пре ва зи ђе. 

Очи глед но је да ин ди ви ду ал но де тињ ство ко је се ево ци ра у 
Рем бо о вом слу ча ју не под ра зу ме ва ста ње хар мо ни је, оно ни је 
осло бо ђе но на пе то сти про у зро ко ва не од но сом пре ма мај ци, се стри, 
оцу. Осе ћај кри ви це због жуд ње за ма те рин ским објек том, али и 
осе ћај стра ха од по тен ци јал не оче ве ка зне, не уки да се, не го и у 
овој фа зи чо ве ко вог раз во ја иза зи ва фру стра ци ју и уну тра шњу 
рас по лу ће ност. Та ква кон цеп ци ја де тињ ства ко је не ис кљу чу је 
пи та ња сек су ал но сти и ерот ске оп чи ње но сти мај ком, од го ва ра 
ка рак те ри сти ка ма Фрој до вог пој ма при мар ног нар ци зма. Иа ко у 
нај ра ни јој фа зи, тзв. фа зи при мар ног нар ци зма, људ ско би ће не 
раз ли ку је се бе од мај ке, до жи вља ва ју ћи Дру гог/мај ку као соп стве
но те ло, Фројд у свом есе ју „О нар ци зму” ис ти че да ерот ски жи вот 
за по чи ње са мим ро ђе њем, те да се од по чет ка фор ми ра ју сек су
ал ни објек ти у ви ду соп стве ног би ћа и мај ке ко ја хра ње њем омо
гу ћа ва „са мо о др жа ње” но во ро ђен че та. Да кле, Рем бо о во тра га ње 
за из гу бље ним де тињ ством мо гло би да од го ва ра по ку ша ју да се 
до стиг не она пу но ћа по сто ја ња и до ступ ност ужит ка из фа зе при
мар ног нар ци зма. То би би ла чу ве на Рем бо о ва љу бав „ко ју је по
треб но по но во про на ћи”. По твр ду за тврд њу да се сли ка де тињ ства 
го то во у пот пу но сти ис цр пљу је у од но су су бјек та пре ма же ни/
мај ци мо же мо на ћи у Рем бо о вој пе сми „Де тињ ство”. Сме ном фан
та зма го рич них пред ста ва пе сник по ку ша ва да ево ци ра свет де тињ
ства ко ји се по ка зу је као, пре све га, „жен ски” свет. 

На иви ци шу ме – сно вид но цве ће зво ни, пр шти, сја ји, – де
вој ка с усном од на ран џе, ко ле на пре кр ште них у би стром по то ку 
што из ви ре из ли ва да, на го та ко ју за се њу ју, опа су ју и обла че ду га, 
би лин ство, мо ре. 

Да ме што се вр те по те ра са ма крај мо ра, де вој чи це и испо
лин ке, по но си те црн ки ње у ба кар но зе ле ној ма хо ви ни, на ки ти што 
сто је ус прав но на тлу го ја зном од га је ва и окоп не лих вр ти ћа, – мла
де мај ке и ве ли ке се стре с по гле ди ма пу ним хо до ча шћа, сул та ни је, 
кне ги ње ти ран ског др жа ња и ти ран ске но шње, ма ле стран ки ње и 
љуп ко не срећ не осо бе.

Ка ква ча ма, тре ну так „дра гог те ла” и „дра гог ср ца”.

(„Де тињ ство”)35

35 А. Рем бо, нав. де ло, 198.
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Та ко ђе, ин ди ка тив но је то да фор ми ра ју ћи ове над ре ал не 
сли ке ухва ће ног де тињ ства Рем бо на јед ном ме сту ка же да су ма
гло ви те ли ва де и за се о ци де тињ ства ко ји су пред на ма – „без пе тло
ва”. Пев пе тла чест је мо тив у ње го вом пе сни штву, и по ред то га 
што пе тао пред ста вља ве сни ка зо ре, Бер то ли но упу ћу је на још 
јед но зна че ње, ко је до ду ше ис ти че у јед ној дру гој Рем бо о вој пе сми, 
по след њој у „Ал хе ми ји ре чи”. На и ме, Бер то ли но се по зи ва на са
чу ва ни ру ко пис те пе сме, у ко јем се по ја вљу ју ма ло из ме ње ни 
сти хо ви „Је su is à lui, cha que fo is / Que chan te son coq ga u lo is” („Ње
гов сам, сва ки пут / Кад за пе ва ње гов гал ски пе тао”), као и на 
чла нак „Рем бо ов ар ден ски на гла сак” ко ји от кри ва „не при стој но 
зна че ње ко је у се ли ма Ар де на и Бел ги је има из раз fa i re chan ter le 
coq, ’на те ра ти пе тла да за пе ва’.” „Са гла сно овом је зич ком от кри ћу, 
два спо ме ну та сти ха гла си ла би у евен ту ал ном пре во ду на пра вље
ном „без дла ке на је зи ку”: „О жи вео он, сва ки пут / Кад му за пе ва 
зор њак”.36 Осве тља ва њем ове се ман тич ке ве зе из ме ђу пе ва пе тла 
и ерот ског на бо ја, ко ји фи гу ри ра као не за до во ље на сек су ал на же ља, 
по ста је ја сно за што у Рем бо о вој пе сми „Де тињ ство” не ма пе тло ва: 
као што смо већ на ве ли, у фа зи при мар ног нар ци зма ужи так је ла ко 
до сту пан кроз мај чи но хра ње ње и љу бав.

Исто та ко, тре ба ис та ћи да су, из у зи ма ју ћи Рем бо о ву пе сму 
„Де тињ ство”, да ле ко за сту пље ни је оне у ко ји ма је под руч је де тињ
ства не до ступ но. Као што пе сма „Се ћа ња” по ка зу је не мо гућ ност 
ре ак ту е ли за ци је до га ђа ја из про шло сти, та ко се у пе сми „За те че
ни” са да очин ска фи гу ра про гла ша ва не до ступ ном. Сли ка пе то ро 
глад не де це ко ја са гну та из ме ђу не ка квих ре ше та ка гле да ју ка ко 
пе кар ме си хлеб, док на по љу ху чи зим ски ве тар, по ред ја сне со ци
јал не ди мен зи је, сим бо лич ки пред ста вља одво је ност од оца, али и 
од мај ке, ко ја се у на слу ћи ва њи ма по ја вљу је у ми ри су пле те ни це 
хле ба: 

Ту шћу ћу ре ни, не ми чу се,
Дах са ок на уди шу у се,
К’о ми рис то плих гру ди,

Док се због не ког ноћ ног сла вља
 Пле те ни ца од хле ба спра вља
Пред по гле дом што жу ди,
Док под гре да ма што се ди ме
Ми ри сна ко ра цвр чи ри ме
С поп ци ма рас пе ва ним,

36 Н. Бе ро ли но, нав. де ло, 42.
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Пред ру пом том где жи вот ди ше
Не ви де сво је ри те ви ше
Очи ма за ча ра ним. 

(„За те че ни”)37

У пе сми је пред ста вље на „ско ро мит ска дра ма ти за ци ја пси хо
ло шког и ко смич ког на пу шта ња”, у окви ру ко јег је де ци не до ступ на 
„до бра фи гу ра оца” при ка за на кроз „то пло ту, хра ну и сек су ал на 
по стиг ну ћа”. „Ова але го ри ја раз два ја ња од ро ди те ља” на пра вље
на је та ко да одва ја ње од ро ди те ља по при ми ка рак тер „гло бал ног 
гу бит ка”, „уни вер зал ног осе ћа ја ег зи ла”38, прог на но сти, на пу ште
но сти. Не чу ди то да је те ма на пу ште ног де те та Рем боу би ла ин
тим но бли ска, па се она, до ду ше на дру га чи ји на чин, об ра ђу је и 
у пе сми „Но во го ди шњи по кло ни си ро чи ћи ма”. 

Иа ко је еди пал на за бра на „де ли мич но фор ма лан и из ве шта
чен за кон” ко ји је при том још и „сред ство пер пе ту и ра ња ау то ри
тар ног дис кур са оче ва”39, не дво сми сле на је усме ре ност Рем бо о вог 
лир ског су бјек та пре ма соп стве ном љу бав ном де тињ ству ко је је 
нај че шће би сек су ал не ори јен та ци је. С дру ге стра не, за ни мљи во 
је при ме ће но да се, с об зи ром да је пред мет же ље за бра њен, ин фан
тил на и адо ле сцент ска сек су ал ност, ко ја се по ја вљу је као те ма мно
гих Рем бо о вих пе са ма („Пр во ве че”, „Шта спре ча ва Ни ну”, „Ро ман”, 
„Пред о се ћај”, „Сед мо го ди шњи пе сни ци”, „Сун це и пут”, „Ми ло
срд не се стре” и дру ге), или се ка на ли ше у фан та зи ју, или се „пе
сни ко ва енер ги ја усме ра ва ка при ро ди, по ли тич ким ак тив но сти ма, 
ин те лек ту ал ном на по ру”.40 Број не су пе сме ко је се за сни ва ју на 
тран спо но ва њу ерот ског де тињ ства на про стор при ро де („Пред
о се ћај”, „Де тињ ство”, „Зо ра” итд.), а оно је мо жда нај о чи глед ни је 
у пе сми „Зо ра”, у ко јој се сви та ње по ја вљу је као бо ги ња ко ју је лир
ски су бје кат нај пре „пот ка зао пе тлу”, а за тим је „го ни” све док ни је 
„осе тио мал чи це ње но огром но те ло”. У на ве де ном кљу чу ка на
ли са ња ин фан тил не сек су ал но сти кроз по ли тич ке или ин те лек ту
ал не на по ре мо же мо ту ма чи ти и Рем бо о ву при вр же ност Ко му ни, 
ко му ни стич кој ори јен та ци ји, али и ко нач но окре та ње фи зич ким 
по сло ви ма, тр го ви ни и нов цу. 

Да кле, из ло жи ли смо не ко ли ко мо да ли те та у ко ји ма се по ја
вљу је жен скост у Рем бо о вој по е зи ји: од же нете ла, пре ко ре во лу

37 А. Рем бо, нав. де ло, 60–61.
38 Ed ward J. Ahe arn, Rim baud. Vi si ons and Ha bi ta ti ons, Uni ver sity of Ca li

for nia Press, Ber ke ley, Los An ge les – Lon don 1983, 34.
39 L. Iri ga ray, ibid, 12.
40 E. J. Ahe arn, ibid, 31.



805

ци о нар ке, Јо ван ке Ор ле ан ке, же не као пер со ни фи ка ци је суб вер
зи је, вам пир ке, кра љи це, ве шти це, све до пра ро ди те љи це Ки бе ле. 
По след ње што та ко ђе тре ба до да ти на овај низ, у скла ду са уче ста
ло шћу по ја вљи ва ња, је су би блиј ске же не, же не де ви це, и у окви ру 
тог ти па – „ми ло срд не се стре”. Рем бо пра ви че сте алу зи је на Би
бли ју и у том сми слу по ми ње се же на Са ма ри тан ка из Је ван ђе ља 
по Јо ва ну ко ја је има ла пет му же ва (Је ван ђел ске про зе), па ра бо ла 
о му дрим и лу дим де ви ца ма из Је ван ђе ља по Ма ти ји, али и мо тив 
де ви це и де ви чан ства уоп ште. У Рем бо о вом пе снич ком све ту то 
је још је дан тип љу бав ног од но са пре ма же ни, ко ји, из не на ђу ју ће 
или не, од го ва ра хри шћан ској вр ли ни ми ло ср ђа.

У пе сма ма „Ми ло срд не се стре” и „Злат но до ба” ја сно је да љу
бав ко ју пе сник по ку ша ва да фик си ра ви ше од го ва ра не кој уни вер
зал ној иде ји до бро те ко ја не по зна је ни пол ну ни род ну раз ли ку. 
У од но су на на ве де не мо де ле жен ског код Рем боа, и Офе ли ја би 
мо жда нај ви ше од го ва ра ла овом ти пу – иа ко се, на рав но, не мо же 
у пот пу но сти из ње га иш чи та ти. 

За ни мљи во је то да је Рем бо ус пео да пред ста ви ова ко ра зно
род не ре пре зен та ци је жен ског, а да се ипак оне мо гу ту ма чи ти 
за јед но и да се ме ђу соб но не ис кљу чу ју. Ако би у овом кон тек сту 
мо ра ла да се од ре ди ње го ва ко нач на на ме ра, ре кли би смо да је она 
ве за на за пре ва зи ла же ње сва ког род ног озна чи те ља. Ја сно је да му 
је зик ко ји ин си сти ра на род ним обе леж ји ма у том сми слу ни је био 
на кло њен, и сто га се мо же за кљу чи ти да је ово са мо још је дан 
раз лог због ко јег је Рем бо на пу стио по е зи ју – не мо гућ ност да у 
до вољ ној ме ри раз гра ди по ре дак мо ћи упи сан у је зик, од но сно да 
уки не фа ло крат ску моћ је зи ка. 

Мср Ма ја Ј. Ме дан
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за ком па ра тив ну књи жев ност
me dan ma ja@g mail.co m




