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ЛУ НА ГРА ДИН ШЋАК

ОТ ЦЕ ПЉЕ ЊЕ ЛУ ИЗ ГЛИК:  
ПРЕ ГЛЕД ПО Е ЗИ ЈЕ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се да је пре глед по е зи је аме рич ке пе сни
ки ње и но бе лов ке Лу из Глик. Пре глед пре све га об у хва та од ре ђе не 
по е тич ке тач ке ко је су до са да по ми ња не у књи жев ној кри ти ци као 
кључ не, по пут ути ца ја ау то би о гра фи је на по е зи ју. Ме ђу тим, исто 
та ко, до са да ни је дат пре ци зни ји на црт о то ме на ко ји на чин пе сни
ки ња по ку ша ва да те ау то би о граф ске по дат ке пре то чи у по е зи ју. 
У за кључ ку се да је ко мен тар о успе шно сти овог по ду хва та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Лу из Глик, ау то би о гра фи ја, гу би так, по е
зи ја, ствар ност

Са вре ме на аме рич ка пе сни ки ња Лу из Глик је пе сни ки ња гу
би та ка. То је упра во став ка ко ју она са ма по твр ђу је у сво јим бе
ле шка ма и есе ји ма.1 До са да шње жи вот но пу то ва ње на чи ни ло ју 
је да, ка ко она ка же, са мим тим, бу де „оп сед нут на гу бит ком”2 као 
по ја вом. Па ипак, у мо ру гу би та ка, Гли ко ва до би ја и нај ве ће при
зна ње за јед ног пи сца ове го ди не, Но бе ло ву на гра ду за књи жев
ност. Чи ни се да је он да све те жи вот не не до стат ке по е зи ја, мо жда, 
ус пе ла да на до ме сти. 

За то би тре ба ло са гле да ти пр вен стве но ње ну би о гра фи ју, као 
по ла зну тач ку ње них пе са ма. По зна то је да је Гли ко ва у свом жи
во ту пре тр пе ла је дан од нај бол ни јих гу би та ка, а то је смрт ро ђе не 
се стре. Го то во да је кроз це лу по е зи ју ко ју је до са да пи са ла про
ни за ла осе ћај пат ње за умр лом се стром. Ду би ну бо ла опи са ла је 
у ре че ни ци да се стри на „смрт ни је би ла и ње но ис ку ство, али 

1 Lo u i se Glück, Pro ofs & The o ri es: Es says on Po e try, Ec co, New York 1994, 
106.

2 Исто, 106.
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ње но од су ство је сте”.3 Исто та ко, гу би так се мо же са гле да ти и кроз 
два раз во да, ко ја на во де пе сни ки њу да у сво јој по е зи ји раз ми шља 
о мо ти ву ра зо ре не љу ба ви, а је дан од нај тра гич ни јих до га ђа ја био 
је гу би так ку ће као по сле ди ца по жа ра.4

На рав но, оно што да ље пе сни ки ња на во ди као по сле ди цу 
пре тр пље них гу би та ка је сте ано рек си ја са ко јом се бо ри ла ду жи 
низ го ди на. Ову бо лест сма тра ла је по сле ди цом се стри не смр ти, 
за ко ју је чак и лич но осе ћа ла кри ви цу – че сто би на во ди ла, што 
у есе ји ма, што у по е зи ји, да је ње на смрт би ла за лог за њен жи вот. 
Кул ми на ци ја осе ћа ња кри ви це до ла зу у тре нут ку ка да је од лу чи ла 
да за поч не пси хо те ра пи ју. Но, та да кре ће и пре о крет. Ове ду го го
ди шње по се те струч ња ци ма им пли цит но су је упо зна ле са зна ча
јем ми сли, ре чи и по е зи је, по том са ла ка нов ском пси хо а на ли зом, и 
од ре ди ле су њен пе дан тан од нос из ме ђу су бјек тив но сти и је зи ка.

Све ове ин фор ма ци је бит но ути чу на Лу из Глик као осо бу, 
али и као пе сни ка. Иа ко у аме рич ким књи жев ним кру го ви ма није 
сма тра на ис по вед ним пе сни ком, ње на би о гра фи ја и те ка ко ути че 
на ства ра ла штво. У пр вен цу, збир ци Пр во ро ђе ње (Fir stborn 1968), 
до ми ни ра ју те ме сло мље них љу бав них ве за, чуд но ва тих пеј за жа 
обо ле лих од пе сни ки њи не ту ге, од нос му шкар ца и же не, по жу да и 
то ме слич но, да би се у дру гој збир ци, Ку ћа у мо чва ри (The ho u se 
of Mar shland 1975), на шла и те ма мај чин ства и свет ис пу њен жи
во том. Ње на нај по зна ти ја збир ка, Ара рат (Ara rat 1990), те ма ти
зо ва ће крив ца у пре жи ве лом, про ве ја ва ће се ћа ње на умр лог оца, 
а ка ко збир ке бу ду од ми ца ле, сво је ме сто у њи ма све ви ше ће 
на ла зи ти и при ро да.

Ко нач но, оче ки ва ло би се и да ње но је вреј ско по ре кло има 
ути ца ја на оно што пи ше. Ме ђу тим, иа ко не не ги ра сво је иден ти
тет ско обе леж је, Гли ко ва, чи ни се, ни је скло на би ло ка квим ети
ке ти ра њи ма. И са ма је, ка же, је два до так ну та сен ком Хо ло ка у ста 
да би мо гла о то ме да пи ше из по зи ци је све до ка. Та ко ђе, ни је во ле
ла обе леж ја ка ква су јој на де ну ли, по пут ети ке те фе ми ни стич ког 
пи сца или пи сца при ро де. Гли ко ва оста је на те ри то ри ји те ма по пут 
па три јар ха та, мај чин ства, фе ми ни зма, при ро де, пси хо а на ли зе и 
је зи ка, али те жи да се од њих, као са вре ме них пој мо ва, дис тан ци ра.

Уоп ште но гле да но, све не да ће ко је је Лу из Глик вр ло ин тен
зив но про жи вља ва ла и са ко ји ма је учи ла да се но си кри ти ка при
зна је као ис прав ну и успе шну од лу ку. Ме ђу тим, ути цај ње не био
гра фи је је из у зет но јак, те би она за и ста у јед ном тре нут ку вр ло 
ла ко мо гла да бу де по сма тра на као ис по вед ни пе сник ко ји се чу па 

3 Исто, 127.
4 Ви ди: Da niel Mor ris, The po e try of Lo u i se Gluck: a the ma tic in tro duc tion, 

Uni ver sity of Mis so u ri Press, Co lum bia and Lon don 2006, 29.
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из кан џи сво јих тра у ма. Она је за и ста ства ра лац чи ја де ла по ти чу 
из ово зе маљ ских не да ћа, а у ис тој ме ри на шла се под уда ром те жње 
да се од са мог ис ку ства и от це пи. Мо жда, на кра ју кра је ва, то и 
је сте крај њи циљ сва ког пе сни ка.

Ме ђу тим, пи та ње је мо же ли се пе сма уоп ште и за по че ти тако 
што ће се пре ско чи ти овај наш ем пи риј ски свет. Сва ка ко, пе сма 
и по сто ји ван ње га. Она се у ње му, сво јом ми ло шћу, об ре ла он да 
ка да се ја ви пе сни ку. Али, без об зи ра на бо жан ски треп тај ко ји пе
сма са др жи, она је у ини ци јал ној ка пи сли ис ку ста ва нас са мих у 
чул ном све ту. С те тач ке гле ди шта, Лу из Глик има озби љан за да
так – да сво ја тра у ма тич на ис ку ства, та ко ти пич на за наш зем ни 
жи вот, пре то чи у ис ку ство пе сме.

Сто га она зна да, ако пе сму ве же за овај свет, на тај на чин 
што ће је обес кри ли ти сво јом афек тив но шћу, не ће до би ти же ље ни 
ре зул тат. Ве за ти ре чи пе сме за сво је ис ку ство зна чи до би ти не што 
са свим дру го. То је сте је дан од раз ло га за што се кри ти ка пре те жно 
окре ће ка ње ној те жњи да са му се бе над вла да у пе сма ма, уме сто 
да се ин си сти ра на ње ним ау то би о граф ским мо мен ти ма.

Ме ђу тим, иа ко се у ње ним пе сма ма че сто на ла зи же ља да 
кроз објек ти ви за ци ју свог бо ла бу де бли жа пе снич ком све ту, она 
че сто уме да дâ по во да за ети ке ти ра ње ко је на до ла зи са мо од се бе, 
она ко ка ко по је дин цу у да том тре нут ку и од го ва ра. Та ко, на при
мер, Гли ко ва би ва ока рак те ри са на као је вреј ска пе сни ки ња, јер 
при зи ва је вреј ске пи са не из во ре у сво јим пе сма ма, иа ко се при том 
и дис тан ци ра од њих ти ме што огра ни ча ва њи хо во зна че ње у свр хе 
свог ства ра ња.5

Без об зи ра на евен ту ал не асо ци ја тив не ве зе са не ки ма од ових 
обе леж ја, ко је би је свр ста ле у не ку од по ме ну тих ка те го ри ја пи
са ца, у пе сма ма Лу из Глик на зи ре се и је дан слој ко ји се ба ви кон
крет но од но сом из ме ђу по зи ци ја пе снич ког ства ра ња и по је дин ца 
ко ји ства ра. То не где и је сте ло гич но, с об зи ром на то да је свој 
жи вот по све ти ла от кла ња њу ду шев ног не ми ра. У том по ду хва ту 
је нај ин те ре сант ни је то што је ова пе сни ки ња до шла до за кључ ка 
да је ба вље ње по е зи јом на не ки на чин ба вље ње со бом. И у то ме 
је про на шла сми сао.

По че ци ње ног ства ра ња оби лу ју свој стве ним сти лом кроз спе
ци фич ну упо тре бу је зи ка, где сам звук уну тар ре чи до би ја на свом 
зна че њу пре не го што би реч има ла не ко сво је до са да већ по зна то 
зна че ње. Ме ђу тим, у ње ном ства ра ла штву ја вља се и бунт про тив 
по ку ша ја да се нор ми ра ју по је ди ни по те зи у пи са њу пе са ма ко је 
сма тра опа сним по пе сни штво. Рад на се би и от це пље њу од оно га 

5 Ви ди: D. Mor ris, The po e try of Lo u i se Gluck: a the ma tic in tro duc tion, 68.
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што ју је ве зи ва ло за тра у ма тич но ис ку ство до ве ло ју је до то га 
да се у њој ја ви не за до вољ ство због та да шње иде је је вреј ског пе
сни ка и те о ре ти ча ра Але на Гро сма на о по е зи ји као по ме ну, где би 
се лич ност на глас из ра жа ва ла и оста ја ла при том на по вр шин ском 
де лу се бе са ме. За Гли ко ву, та ква по е зи ја не би би ла са мо из раз 
тре нут ног олак ша ња не го и гу би так по е зи је уоп ште.

То је раз лог због ко јег пе сни ки ња схва та да, уко ли ко же ли да 
ства ра, мо ра да на ђе на чин да сво ју по е зи ју од ве де да ље од оно га 
што је по сти гла у сво јим пр вим збир ка ма. По е зи ја ни је ви ше би ва
ла сред ство пре ко ко јег ће пре ва зи ћи са му се бе, не го и на чин об ли
ко ва ња свог жи во та и све та око се бе. Оту да она ви ше не мо же да 
осе ти по е зи ју као пу ку фор му ко му ни ка ци је са спо ља шњим све
том, јер би се та ква ко му ни ка ци ја сво ди ла на раз го вор ње не де пре
си је и анк си о зно сти са све том, где би она са ма, као би ће, оста ла 
за то мље на у бу ри сво јих емо ци ја.

Да је Гли ко ва то га све сна, мо же се, ре ци мо, ви де ти у ње ној 
мо жда и нај по зна ти јој збир ци Ара рат (Ara rat). У пе сми „Не по у зда
ни го вор ник” („The Un trust worthy Spe a ker”) пе сни ки ња искре но 
ка же: 

Не слу шај те ме; мо је је ср це сло мље но.
Не ви дим ни шта објек тив но.

(„Не по у зда ни го вор ник”) 

По сто ји, да кле, по тре ба да се на пра ви от клон од јед ног де ла 
се бе, оног ко ји при па да ису ви ше ем пи риј ском и људ ском. На тај 
на чин, сва ки пе сник мо же да се при бли жи не бе си ма.

Гли ко ва је то успе ва ла кроз тран сфор ма ци ју свог од но са пре ма 
при ро ди. Сти хо ви ко ји оби лу ју пеј за жи ма углав ном ре флек ту ју 
ње ну бол у умет ност. Ова кав од нос пре ма при ро ди мо же се са гле
да ти као над све сна те жња, од нос пре ва зи ђен са јед не ани ма ли стич
ке тач ке гле ди шта. To je те жња ка ек ста зи, у ње ном нај о снов ни јем 
зна че њу, ко ја се по сти же с јед не стра не „одва ја њем ду шев ног до
жи вља ја од све га осје тил ног и тје ле сног уоп ће”6 и тр пље њем и 
пре пу шта њем, с дру ге. Реч је, да кле, о од но су у ко јем по је ди нац 
изста је из се бе и по сма тра свет у јед ном ши рем кон тек сту објек
тив но сти, ка ко је пе сни ки ња то утка ла у прет ход ну пе сму. Та кав 
по глед на при ро ду и спо ља шњи свет за њу је и кул ти ви сан по глед 
ко ји од ра жа ва пе снич ки свет.

Про блем от це пље ња пе сни ка од днев ног жи во та, ко ји у овом 
слу ча ју оби лу је бо лом и осе ћа јем изо ло ва но сти, Гли ко ва је мо ра ла 

6 Fi lo zof ski rječ nik, Na klad ni za vod Ma ti ce hr vat ske, Za greb 1989, 89.
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да из у ча ва па ра лел но са из у ча ва њем се бе и све та. И уме сто при
хва та ња по е зи је као афек тив не де лат но сти, опре де љу је се да при
гр ли дис тан цу као чи ње ни цу. У тој дис тан ци раз два ја ју се ре ал ност 
и пред ста ва о тој ствар но сти, као је дан од на чи на да ње но ис ку ство 
по ста не до ступ но као умет ност.

Овај про цес от це пље ња Гли ко ва је сма тра ла свр сис ход ним 
он да ка да би успе ва ла да сво ју пред ста ву о све ту пре до чи у јед ном 
оп штем, це ло ви том сми слу. То је нај че шће чи ни ла по зи ва ју ћи се 
на раз не ми то ло шке али и хри шћан ске при че. Уплив ми то ло шких 
и би блиј ских еле ме на та омо гу ћа ва ју јој да до зи ра сво је жи вот но 
ис ку ство, ма ски ра но у јед ну оп шту сли ку све та, а исто та ко, ка да 
је реч о ње ној про шло сти, ства ра ути сак алу зив но сти ко ја чи ни 
да у сво јим пе сма ма бу де не у хва тљи ва.

Кри ти ка је про це ни ла да је у ово ме нај ви ше ус пе ла у јед ној 
од сво јих по след њих збир ки, Ахи лов три јумф (Tri umph of Ac hil les 
1985). Ов де се огле да њен пр ви ве ли ки по ку шај да јед ном крат ко
роч ном ис ку ству дâ трај ну мит ску фор му, без на ме ре да сво је лич но 
ау то би о граф ско ис ку ство са мо по се би на чи ни мит ским. По сто ји 
и пе сма „Ахи лов три јумф” („Tri umph of Ac hil les”), чи ји су по след
њи сти хо ви лир ски ис тан ча но по све ти ли па жњу оном људ ском 
де лу Ахи ла ко ји је љу ди ма бли жи: 

Шта су за па ље ни грч ки бро до ви 
У по ре ђе њу са овим гу бит ком?
У свом ша то ру, Ахил је
Ту го вао сво јим би ћем
И бо го ви су ви де ли
Да је као чо век већ мр тав
Као жр тва де ла се бе ко ји је во лео,
Де ла ко ји бе ше смр тан.

(„Ахи лов три јумф”)

У сти хо ви ма, али и у са мој збир ци, Гли ко ва се ма ње фо ку си ра 
на мо тив ра то ва ња и хе рој ску бор бу Хо ме ро вих ју на ка, док ви ше 
па жње по све ћу је упра во оним мо мен ти ма ко ји би би ли бли жи 
чо ве ку да на шњи це, ујед но уме ћу ћи сво ју му ку у це лу при чу. Та ко 
ов де у пе сми из два ја пи та ње ту ге као мо ти ва ци је за хе рој ско де ло. 
Ка ко ту го ва њу да ти сми сао – је дан је од по ста вље них за да та ка 
по ве за них са осно ви цом ства ра ња. Од го вор би на то мо гао, опет, 
би ти упра во у по е зи ји.

Из у ча ва ју ћи да ље ре то рич ке сти ло ве, књи жев не об ли ке, не 
ис пу шта ју ћи из ви да и је зич ке ва ри ја ци је, Гли ко ва из на ла зи да у 
гу бит ку, ко ји се оте ло тво ру је кроз осе ћај од сут но сти не че га, мо же 
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у сво јој ин вер зи ји за до би ти про дук тив но ста ње у кре а тив ном тру ду. 
То је чак ви дљи во у сти хо ви ма из пе сме „Де ка да” („De ca de”):

Пра зни на
Ко ја се по ја вљу је у жи во ту
Шок то ли ко ду бок, то ли ко ужа сан.
Ње го ва сна га
Из јед на ча ва до жи вље ни свет.

(„Де ка да”)

Је дан од сте пе ни ка у са мом ства ра њу је сте спо зна ја да гу би
так мо же по ста ти пе снич ко из во ри ште.

С тим у ве зи, Лу из Глик је у сво јим пе сма ма ло гич но усме ри
ла па жњу и на про блем оног ко ји је и сам из во ри ште свих пе сни ка, 
а то је Ор феј. Ме ђу тим, иду ћи у скла ду са оним ка ко је и до са да 
об ли ко ва ла мит ске при че, ни Ор феј ни је био дру га чи је по ста вљен, 
не го тек кроз је дан са вре ме ни па ра ме тар да на шњег све та, ко ји је 
уви јен у ма ску пе сни ки њи них осе ћа ња. Скром но обра ћа ју ћи па
жњу на јед но од нај бит ни јих пе снич ких фи гу ра, Гли ко ва ће тек 
по ма ло ко мен та ри са ти Ор фе је ву суд би ну, као, на при мер, у пе сми 
„Ре ли кви ја” („Re lic”): 

Ми слим да по не кад
На ше уте хе би ва ју нај ску пља ствар.

(„Ре ли кви ја”) 

Не ве ру ју ћи да Ор феј мо же да уоп ште при до би је не што од 
про шло сти са Еу ри ди ком, Гли ко ва сма тра да би Ор феј свој глас 
мо гао да спа си упра во над ра ста ју ћи свој бол ко ји се ре а ни ми ра 
кроз чи та о че во ис ку ство са ме пе сме. Пе сни ки ња из ра жа ва за бри
ну тост ка да не где на слу ти да би ту ма че ње мо гло да оде у прав цу 
то га да се пе сма по сма тра као ком пен за ци ја за гу би так, јер пе сма 
је да ле ко из над то га. Ко му ни ци ра ју ћи у по је ди ним пе сма ма са 
ми том о Ор фе ју, ко му ни ци ра са сво јим гу би ци ма, али и са гу би
ци ма уоп ште.

Ка да се са мо је дан еле мент, као што је то Ор фе јев бол за из
гу бље ном Еу ри ди ком, пре то чи у ста ње ек ста зи са, та да се сам 
пе сник ви ше не освр ће за сво јом тра у мом. На тај на чин и Гли ко ва 
сво је ста ње мо же дру га чи је да са гле да ва у од но су на то ка ко по сту
па у сва ко днев ном жи во ту. Пре фор му ли шу ћи свој жал за гу бит ком 
у мит ску фор му на осно ву за јед нич ких еле ме на та кон фли ка та 
жи во та и ми та, Гли ко ва ујед но одва ја сво је ста ње од афек тив ног 
на бо ја.
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Да кле, крај ње је ин те ре сант но до че га ће пе сни ки ња до ћи, а 
то је тре ну так ова пло ће ња иде је да гу би так у сво јој ин вер зи ји да је 
до би так. Иа ко је то те ма ти зо ва ла упра во кроз нај ра ни ји по зна ти 
мит о Ор фе ју, Гли ко ва ће до то га до ла зи ти ма хом на не ке дру ге 
на чи не, што ће кри ти ка при ме ти ти и за бе ле жи ти. 

На и ме, при ме ћу је се да це ло куп на ње на по е зи ја, по ред то га 
што за по чи ње осе ћа њем гу бит ка с јед не стра не, с дру ге оба сја ва 
ње ну по е зи ју и као по е зи ју же ље: „Фи ло зо фи ја же ље код Гли ко ве 
ра све тља ва ње ну по е ти ку”.7 То сва ка ко пред ста вља из ве сно са
зре ва ње код јед ног пе сни ка. У том кон тек сту, Гли ко ва, осе ћа ју ћи 
же љу за не чим што гу би так од у зи ма и фо ку си ра ју ћи се баш на 
осе ћај же ље уме сто на сам гу би так, ујед но под сти че да се при ме ти 
на пре дак на пла ну лич не бор бе. Сто га је ве о ма ва жно по све ти ти 
па жњу и овој стра ни по е зи је – же љи.

Гли ко ва же ли да же ли чул ни свет, али је та ко ђе спо зна је да 
га не мо же по се до ва ти, па од лу чу је да оства ри осе ћај по се до ва ња 
та ко што ће том све ту го во ри ти „не” уме сто „да”.8 Ово ни је но ви
на у све ту књи жев но сти, па, ако се хо ће, ни у умет но сти. Мо же се 
украт ко спо ме ну ти по не ко из све та књи жев но сти: још од, ре ци мо, 
ан тич ких вре ме на, као што се дâ при ме ти ти на мит ској при чи о 
Ор фе ју, па пре ко пе трар ки стич ких пе сни ка, Рил ке о вих со не та, или 
до срп ских са вре ме ни ка на че лу са Бран ком Миљ ко ви ћем, гу би так 
би се у по е зи ји пре о бра жа вао упра во у до би так и то на на чин који 
би се од и гра вао на пла ну раз ли чи том од оног осе тил ног.

Сва ки пе сник се, у јед ном тре нут ку, от це пљу је од чул не ре ал
но сти, на сли чан на чин ка ко се Гли ко ва у свом ства ра ла штву све 
вре ме тру ди да пре не брег не сво ју тра у му. Пут до пе сме во ди пре ко 
чу ла, али се не за у ста вља на чул ној спо зна ји ем пи риј ског све та. 
Оту да је Гли ко ва то ли ко стра сна у по ет ској пре фор му ла ци ји сво
јих ау то би граф ских по да та ка. Ек ста зис или изста ја ње из се бе 
нео п ход ни су у жи во ту пе сни ка, а то је мо гу ће он да ка да пе сник 
пре ста не да се по и сто ве ћу је са чул ним по дат ком, а поч не да осци
ли ра са би ћем пе сме.

За Гли ко ву, нео п ход но је по ста ви ти не ку вр сту ба ри је ре из међу 
ње и све та ко ји је окру жу је. Ако је у гу бит ку исто та ко и же ља као 
ње гов опо зит, он да је и пре пре ка из ме ђу ње и све та не са мо ба ри
је ра већ и вр ста сло бо де кре та ња у све ту тек ста. Укло ни ти ба ри
је ру ка ем пи риј ском све ту зна чи ло би и укла ња ње до ступ но сти 
сти хо ва ко је пи ше, јер би, из ве сно, на тај на чин упли вао и њен 
чул ни иден ти тет у тки во пе сме. Да кле, план у ко јем се од и гра ва 
пе снич ки про цес план је јед ног дру гог, нат чул ног све та. 

7 D. Mor ris, The po e try of Lo u i se Gluck: a the ma tic in tro duc tion, 44.
8 Исто, 56.
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У та квом све ту, не ма ти је има ти, јер се ма те ри јал но ви ше не 
до ди ру је чу ли ма, па оно, као кон крет но при сут но, за пе сни ка, 
ни је ни нео п ход но. Оно што је из гу бље но, ре ви та ли зо ва но је уну
тар осе ћа ја са мог пе сни ка. До га ђа се спо зна ја из гу бље ног у ње го
вом су штин ском де лу, при че му пе сник по ку ша ва да до ки не оно 
не бе ско и пре не се кроз пе снич ке ре чи осе ћај пе сме. Дру гим ре
чи ма, пе сник се окре ће све ту пе сме, у пот пу но сти, из ла зе ћи из 
овог све та.

За Гли ко ву, при ро да и сам до жи вљај при ро де мо же се упо ре
ди ти и са до жи вља јем свог соп ства. Под се ти мо се, пеј за жи и еле
мен ти из при ро де код ње има ју зна чај ко ји се ве зу је за сам до жи
вљај све та и ње го во ар ти ку ли са ње. Ме ђу тим, ни та кав до жи вљај 
(за ко ји би се сло бод но мо гло ка за ти да је пе снич ки) све та и се бе 
у ње му не мо же да про из и ла зи из се ћа ња по је дин ца, бу ду ћи да се 
сва ки пе сник од ри че се бе као чул ног би ћа. Оту да у пе сма ма Лу из 
Глик мо же да се осе ти и про ве ја ва ње те ме пе снич ког за бо ра ва.

Та ко се у јед ној од сво јих пе са ма из збир ке Ку ћа у мо чва ри 
(The ho u se of mar shland) под на зи вом „Гре тел у та ми” („Gre tel in 
Dark ness”), у јед ном од зна чењ ских сло је ва ба ви упра во овом те
мом, же ле ћи да ис пи та ну жност то га пој ма и ње го ву уло гу у са мом 
про це су ства ра ња пе сме. Иа ко ни за бо рав ни је јед нак за све, јер 
за пе сни ка он је на су шна по тре ба, док за исто ри ју и тра ди ци ју он 
има ра зор ну уло гу, он је све при су тан у пе сни ку ко ји се одва ја од 
овог све та.

Оту да се за бо рав мо же про на ћи и у сед мој „Ве чер њој пе сми” 
(„Ve sper”) Лу из Глик, и то у фор ми ко ја по пра ви лу мо ра да над
ра сте са му се бе, јер пе снич ки про цес то зах те ва. То зна чи да се 
до ла зи до спо зна је да за бо рав, баш као и мно ге дру ге ка те го ри је 
у ње ним пе сма ма, има и свој опо зит, а то је се ћа ње:

...не мо гу ће је
окре ну ти се од то га пот пу но, ис кљу чи ти га пот пу но,
ика да ви ше – 
сву да је; ка да за тво рим очи,
пе сма пти ца, ми рис јор го ва на у ра но про ле ће, ми рис лет њих
ру жа.

(„Ве чер ња пе сма”)

То би зна чи ло да при ро да и соп ство ни су про и за шли из пе
сни ки ње ме мо ри је, не го из мен тал не сли ке до жи вље не си ту а ци је. 
А та ква је сли ка (по пут по е ти зо ва них ре чи ко ји ма се пе сни ки ња 
слу жи) она ко ја је про дукт пе снич ког се ћа ња, ре ви та ли зо ва ног у 
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емо ци ја ма ко је ће то се ћа ње да ожи ви. У та квом ста њу, ствар ност 
по при ма дру га чи је бо је и зву ко ве, бу ду ћи да и са мо се ћа ње ви ше 
не пред ста вља вер но осли ка ва ње овог све та, не го пре о бра же ни 
тре ну так ствар но сти.

Сли ка ствар но сти од са да у да љим збир ка ма не по сто ји дру
га чи је за Гли ко ву, осим као сли ка ко ју је осва ри ло ње но „ум но 
око”9, што је ве о ма ва жно за ства ра лач ки про цес. То је сте ве ли ки 
за да так сва ког пе сни ка: да ствар ност гле да ум ним опа жа јем. А 
кри ти ка код Гли ко ве при ме ћу је да она те жи упра во то ме да си ђе 
у при ро ду или да ви ди свет око се бе увек пре вас ход но при бе га
ва ју ћи ме ди та тив ном ста њу над тек сто ви ма.10 То би зна чи ло да 
Лу из Глик от кри ва цео је дан нат чул ни свет, иа ко му се, ипак, че сто 
опи ре, јер је страх од ства ра лач ког пре пу шта ња као ис по ве да ња 
при су тан и да ље. 

Не рет ко Гли ко ва се бе спу та ва на тај на чин што, ре ци мо, огра
ни ча ва сво је пи са ње на пре ва зи ла же ње са ме те ско бе уну тар се бе 
као људ ског би ћа. Јед на од нео бич ни јих пе са ма је из збир ке Ара
рат (Ara rat), „Не бе ска му зи ка” („Ce le stial mu sic”), у ко јој се са мо 
јед ном по ја вљу је лик ван ње не по ро ди це, а то је при ја те љи ца ко ја 
„до слов но раз го ва ра са бо гом, / ми сли да је не ко на не бу слу ша”.11 
Под вла че ћи да је бог не са зна тљив, огра ни ча ва се на чул ну ре ал ност 
у ко јој за кљу чу је да „во ле ти об ли ке зна чи во ле ти за вр шет ке”.12 
На тај на чин, „тра га ње за фор мом као це ли ном мо ра за вр ши ти у 
са зна њу да је је ди на са вр ше на фор ма оства ри ва у смр ти”.13

Оно што би се украт ко мо гло за кљу чи ти о пе сни штву Лу из 
Глик је сте да је це ло куп но ње но ства ра ла штво про пра ће но бор бом 
на пла ну ње них гу би та ка, бор бом украт ко де фи ни са ном кроз пи
та ње ка ко над ра сти се бе. У то ме не ма ни шта ло ше, бу ду ћи да се 
ово ње но стре мље ње с ве ли ком по све ће но шћу не по ко ле бљи во 
окре ће ка пе снич ком све ту, од би ја ју ћи да се по ви ну је ово стра ним 
ло гич ким за ко ни то сти ма и пра ви ли ма ко ја би осу ди ла ње ну по
е зи ју на те ско бу и огра ни че ње људ ским фак то ром. Пе снич ки свет 
је свет вла сти тих за ко но мер но сти, из ко јег се пе сма, под се ћа ју ћи 
Гли ко ву на то, обра ћа пе сни ки њи док се бо ри са до жи вља јем ре
ал ног све та: 

9 Da niel Mor ris, The po e try of Lo u i se Gluck: a the ma tic in tro duc tion, Uni
ver sity of Mis so u ri Press, Co lum bia and Lon don, 2006, 165.

10 Исто, 137.
11 Дра го слав Ан дрић, Аме рич ка по е зи ја да нас, Про ме теј, Но ви Сад 2003, 

35.
12 Исто, 36.
13 Дубравка Поповић Стојановић, „Арарат Лујзе Глик – неутажива жудња 

за целином”, у: Профемина, бр. 4, јесен 1995, 140.
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као да се бра ним про тив
истог све та:
ни си са ма,
пе сма ре че,
у там ном ту не лу.

(„Oк т обар”)

Из то га сле ди да је те жња да се над ра сте не са мо соп ство већ 
и чул ни свет оли че на у то ме да се он пре о бра зи у нат чул ни. А 
ти ме ни пе сни ки ња не мо же да оста не у ка рак те ри за ци ји сво јих 
чул них ис ку ста ва. Без об зи ра на то што се чи ни да Гли ко ва у томе 
не успе ва увек, оно што је пле ме ни то у овом ње ном по те зу је сте 
да кроз објек ти ви за ци ју сво јих гу би та ка оства ру је ин тер ак ци ју 
са чи та о цем, а у ин тер ак ци ји она пр ва те жи да бу де при мер оно га 
што же ли и за чи та о ца: да му омо гу ћи да жи вот ожи ви кроз по е
зи ју. Гли ко ва ве ру је да жи вот у по е зи ји мо же да пре у сме ри свет 
ка по нов ном осве шћи ва њу дра го це но сти на шег жи во та у овој ре
ал но сти. На тај на чин, по е зи ја до би ја по нов ни зна чај, у ко јем би 
пе сник, ја сно ви дац (ка ко га на зи ва Ни ко ла Ми ло ше вић), не бе ску 
све тлост спу стио у жи вот обич ног смрт ни ка.
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