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Америчко-енглеска исповедна песникиња Силвија Плат настоји да у својим Аријел пе-
смама осмисли свет у коме је она „аутократски геније сопственог тела“, а резултат је често ре-
моделовање читаочеве перцепције сексуалности, интелекта, социјалне политике, система моћи, 
имагинације, мајчинства, креативности и интимности. Она је социолошке и психолошке при-
тиске на жене превела на језик физичких и сексуалних термина, показујући не само како изгледа 
живети у женском телу, већ и како то бити жена утиче на њену стваралачку слободу и на свет око 
ње. Уметничка визија Платове тако, кроз своје различите инкарнације, превазилази популарно 
мишљење о њој као о исповедној песникињи, и представља је као жену суштински заокупљену 
својим светом, чија поетска визија истовремено одсликава и подрива психолошке притиске на 
једну жену-уметницу у патријархалној цивилизацији.

кључне речи. Креативност, женско тело, уметничка визија, имагинација, инкарнација, жен-
ски сензибилитет, жена-уметница. 

Увод

Када је 11. фебруара 1963. америчка песникиња Силвија Плат ставила тачку на 
свој живот у тридесетој години, њено самоубиство значило је рађање једне попу-
ларне митологије. После њене смрти, с објављивањем Аријела 1965, многи читаоци 
су, а међу њима посебно жене, открили у њеном раду шокантно разоткривање екс-
тремних елемената у својој сопственој психи. Платова је постала гласноговорница 
љутитих, разочараних, збуњених генерација 1960-тих и 1970-тих. Трагедија њеног 
самоубиства и снага њених последњих песама као да су истопиле границу између 
живота и уметности (пажљиво одвојених од стране Т. С. Елиота и Нових критичара) 
у један недокучиво драмски гест женске непослушности и изазивања: „Млаз крви је 
поезија, / Ништа га не зауставља“ (Plath 1981, 270).
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Многе биографије Платовe су написане са циљем да се супротставе неспоразу-
мима насталим њеним метеоритским уздизањем до славе, замењујући их, колико је то 
могуће, једним објективним освртом на то како је ова изразито надарена девојка била 
„бачена“ у поезију преплитањем биографског момента и неуморних идеала и амбиција. 
Људи који су је познавали подељени су по свом одзиву на њен интензиван, неухватљи-
ви карактер, али и једни и други сматрају њену поезију задивљујућом. Многи описују 
њен живахан и стимулативан дух, чији је сјај, као и сама њена бритка оштроумност, 
био јединствено узбудљив. Други је виде као комплексну, потпуно самоапсорбујућу, 
тврдоглаво амбициозну Американку чија је спољашња љуштура трпељивости садржа-
вала кипуће језгро необјашњивог беса. Данас је јасно да су многе биографије написане 
о овој ауторки патиле од некомплексности и биле рањиве према многим обзирима. Тек 
нам новија издања нуде целовитост њене приче – која је, увек у сенци њеног брака 
– била често неадекватно или погрешно презентована. 

Природа Силвије Плат је била условљена њеним немачко-америчким пореклом, 
као и друштвеном и културном климом времена у коме је живела; била је амбициозна 
жена и мајка у декади која је претходила феминистичкој револуцији позних 1960-тих; 
њен идентитет је, све до последњих година живота увек изнова настојао да се докаже; 
а она сама била је са осам година психолошки повређена смрћу свог оца – и све ове 
чињенице треба узети у обзир када разматрамо како је њен живот утицао на њену по-
езију. Али напослетку, она је била писац и то је оно на чему је инсистирала. Овај рад 
настоји да прикаже стварање идентитета Платове кроз њену животну борбу са самом 
собом као и са различитошћу онога што ју је окруживало. Да би се то постигло, овој 
уметници треба прићи на начин на који је и желела да буде сагледана – као песникиња 
и жена са визијом. 

Несумњиво је да је Силвија Плат значајан песник америчко-енглеског књижевног 
канона. Утицај њеног рада на дикцију, синтаксу и сликовитост млађих писаца – посеб-
но жена – тешко да може бити већи данас, и не показује знакове умањења. Управо је 
Силвија Плат довела поетске премисе Т. Реткеа, Д. х. Лоренса или Д. Томаса до њихо-
вог логичког завршетка, и показала савременицима да постоји „одржива алтернатива 
пројективистичком начину с једне стране и реалистичко-исповедном начину Лоуела 
и његових следбеника с друге“ (Butcher, the Woman and the Work 1977, 142). Алварез 
је чак отишао тако далеко да је упореди са Китсом�, но пре свега она је пример једног 
живота испуњеног страшном тензијом између успеха и патње – тензијом посебно реп-
резентативном за место и време у коме је живела. 

У циљу представљања њеног поетског идентитета, долазимо до питања: од чега 
се заправо састоји њена уметничка или космичка визија? Рад настоји да прикаже раз-
новрсност и богатство имагинације Платове да би показао колико је нетачна тврдња 
да је њен поетски свет узак и преокупиран самим собом. Више него са исповедним 
ставом, у поезији Платове се сусрећемо са светом који је обликован принципом злобне 
присутности, компликован двосмисленошћу и филтриран кроз специфичан женски 

�		У својој студији Окрутни бог: Студија о самоубиству (the Savage God: a Study about 
Suicide), Алварез пише о њеном касном раду,  „Ти месеци су били запањујуће креативан период, 
упоредиви, мислим, са ‘чудесном годином’ у којој је Китс створио готово сву поезију на којој 
почива његова коначна репутација’’ (Alvarez 1973, 21). 
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сензибилитет. Постоје критичари који ће увек доказивати да је тај свет декадентан 
– екстремно пропадање оног лирског импулса који се првобитно појавио у периоду 
Романтизма да створи нову визију раја и земље венчане са људском имагинацијом. 
Иако је Платова репрезентативан женски глас, њене стратегије су оне романтичарског 
усамљеника: она нам даје природу, историју, друштво, али на женској позорници, на 
којој ништа није важније од женских личних драма. „Платова се исповеда, заузима 
став, поставља питања, али с њеним афинитетом за запрепашћујуће ‘црним изјавама’, 
она нема оштроумност ни самоиронију једног Бајрона, који је проживљавао, с импро-
визованом безбрижношћу, митове свога доба; нити репрезентативно хуману, историјс-
ку, кривицом вођену свест Роберта Лоуела, који преузима одговорност за окрутности 
свога доба. Уместо тога, њена драма је породична, изведена на сцени са често редуко-
ваним декором“ (Butcher, Method and Madness 1977, 185). 

Један од најчешћих аргумената у студијама о Платовој ауторки Сандре Гилберт и 
Керол Гилиген био је да нам се песникиња обраћа гласом жртве, са пооштреном емоци-
оналном свешћу и од стране патријархалне културе угњетаваном, тлаченом имагина-
цијом. Многи ће се читаоци запитати да ли је ово њена једина врлина. Да ли је Платова 
икада пронашла свет нових форми? Да ли је учествовала у ономе што Нортроп Фрај 
назива „божанска активност“ песника? Или је толико ухваћена у мрежу злокобних на-
мера да може само пасивно осетити, описати и наметнути ову песимистичку визију 
свом читаоцу?

У делу Платове нема романтичарске конфронтације са природом, песничког об-
ликовања свести од универзума око ње. Природа Платове је једнака њеном телу – паси-
ван суд који треба напунити мушким концепцијама. За Платову, природа пре одсликава 
женино подређивање него што нуди медијум супротстављања. Уместо имагинативног 
освајања спољњег света, Платова трага за поновним добијањем женског тела. њено 
сопствено тело је почетак њене имагинативне аутономије, којим она манипулише као 
са психичким и физичким простором, или га преобликује у нове форме. Оно је медијум 
кроз који она испољава своју „божанску активност“, и средство њених имагинатив-
них, некада апокалиптичних, откривања. У том пројекту, разлике између унутрашњег 
и спољашњег, субјекта и објекта, тела које пати и ума који ствара, су избрисане. То је 
импулс многих песама које су јој донеле славу.� Поновно добијање женског тела има 
историјске и социјалне последице. Не може постојати нациста-мучитељ без јеврејске 
жртве; и неће бити људских жртава попут Агамемнонове ако више нема лутака-жена 
да служе као докази мушког стварања историје. Ако ово и није поновно стварање света 
у коме живимо, то је бар поновно структурисање људских односа на којима се тај свет 
заснива. 

Да би постала своја, Естер Гринвуд у Стакленом звону ослобађа своју само-
деструктивну енергију на оне око себе, посебно мушкарце; а у поменутим песмама 

�		Женски Лазар узима своје унакажено тело назад и инкарнира се у феникс-жену која гута 
мушкарце. Жена у делиријуму у Грозници од 41º сублимира телесну болест и своју жудњу у аце-
тиленски девичански пламен и на тај начин се ослобађа потребе за мушкарцем који би је учинио 
комплетном. Домаћица у Жаокама се појављује из маузолеја кошнице као краљица и лавица. А 
лутка-жена у Велу цепа свој вео да би открила другу лавицу – Клитемнестру. Платова кроз ове 
инкарнације засигурно имплицира нешто више од породичне освете. 
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такође често можемо видети жртву трансформисану у моћног и осветољубивог му-
читеља. Дневници Силвије Плат такође сведоче да претећи став који Платова заузи-
ма можемо разумети као одбрамбени механизам, обележавање легитимног простора 
за жену-уметницу и одбрану од потенцијалних непријатеља; некада је чак и читалац 
представљен као суров, безосећајан, који захтева крв.

Из психоаналитичке перспективе, ова врста женског мазохизма је проблематична 
тенденција у делу Платове. Она се окреће себи, идентификујући се са својим тлачи-
тељем, и садистички кажњава своје тело у процесу поновног стварања. Она је можда 
постала виталнија (и креативнија) од пластичних лутака и манекенки, механизованих 
робота и зомбија мушке имагинације, али она и даље третира своје тело као објекат, 
и ми постајемо сведоци њене само-деструктивне енергије која је уништава. Питање 
до кога долазимо јесте: зар није могла наћи компромис са својим телом и уживати у 
сопственој женствености уместо да се на тај начин потчини једној прождирућој умет-
ности?

Ејдријен Рич је сматрала да је поновно самостварање потврђивање песникове бо-
жанске активности – вежба ствараочеве уметности да преобликује природу дату му 
кроз слободну енергију и жудњу. Поновно самостварање такође подразумева узур-
пацију женског тела и његових потенцијала. Можда је ово одговор на питање зашто 
Платова није желела компромис. Јер, указивала је она свуда у свом раду – у Стакленом 
звону, у Женском Лазару, у Три жене – жена не може да ужива у својој женствености 
када је подвргнута циљу који није њен сопствени. 

Мушкарац и жена – о разликама

У песми Три жене Платова истражује разнолика, супротстављена женска осећања 
према трудноћи и рађању кроз три различита драмска гласа. У једном питању се све 
три жене проналазе: какав је осећај настањивати женско тело и колико је то другачије 
од мушког искуства. Ово јединство одражава став Платове о сексуалним разликама. 
За Платову, мушкарци живе више изван свог тела него жене – својим апстракцијама и 
концептима, и менталном и духовном активношћу. Интелектуална сестра из песме Две 
Персефонине сестре заправо умире раном смрћу због свесне тежње да живи мушки 
живот ума уместо пасивног предавања свог тела рађању. 

Мушкарчево тело је константно описивано као укочено и механичко, равно и дво-
димензионално, као инструмент или оруђе за обрађивање спољњег света. његов однос 
према природи и жени је експлоативан: природа и жена су једини медији за реализо-
вање његових идеја, идеја које заузврат одражавају његову жељу да се свет очисти од 
телесне непристојности и путености, у корист нечег чистог и механичког. Он више 
воли сопствена механичка чуда: доктор у песми Хирург у 2 ујутру настоји да покори 
нецивилизовани свет људског тела. његова активност – припитомљавање девичански 
дивљег у чисто, розе, пластично савршенство – са психоаналитичког аспекта јесте на-
чин да стекне контролу над нечим што га плаши. Постоји нешто женствено и исконско, 
нешто Евино у начину на који је тело описано у песми, а хирург наступа као модерни 
Адам, опирући се искушењима неукроћеног што представља жена. 
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Као што Платова показује у Минхенским луткама, то чисто, розе, пластично савр-
шенство „је ужасно, децу не рађа“ (ст. 1). Песма указује да мушкарци више воле барби-
ке, манекенке без сексуалних органа – „Наге под својим крзнима, / Оранж лизалице на 
сребрним дршкама“ (ст. 7) – од застрашујуће баште женског тела,

Где бујају тисе к’о хидре,	
Дрво живота и дрво живота	
Дрешећи своје Луне, месец за месецом, узалуд. (ст. 2-3)

Лутке нам изгледају као проститутке, чекајући у својој „сумпорној љупкос-
ти“ на људе у црним чизмама у минхенским хотелима, „мртвачници између Париза 
и Рима“ (ст. 6). Мушкарци ослобађају своје страсти над оваквим бесполним луткама 
– „Неподношљивим, без живота“ (ст. 8) – док стварне, праве жене, несузбијене сексу-
алности, прете да угуше. Постоји индикација нечег опсценог што се дешава у песми 
иза затворених врата, сексуалног злостављања жена које неће рећи ништа, јер су праз-
ноглаве, безгласне лутке створене за мушко задовољство. 

Женско тело, посебно у својим функцијама рађања, је застрашујуће мушкарцима 
у поезији Платове. Носећа жена је такође тро-димензионална, супротност равном, дво-
димензионалном човеку. Женско тело се идентификује са природним светом: носећа 
жена је „семе које треба да роди“ (Plath 1981, 179). А то је такође и пасивно тело, на 
које утичу силе које нису његове: „Растварам се као свет. То црнило, ... / Ваздух је густ. 
... / Искоришћена сам“ (Plath 1981, 180). 

Душевност и отвореност женског тела обликују њену свест. Када се мајка у Три 
жене породи, она је као рањени цвет: „Црвени лотус се отвара у својој вази од крви“ 
(Plath 1981, 181), и њено доминантно осећање је рањивост: 

Страшна је ствар
Бити тако отворен: као да сам своје срце
Ставила на лице и прошетала кроз свет. 
(Plath 1981, 185)

Супротстављена становишта о природи мушкарца и жене код Платове досежу до 
њене деце. Она испољава веома различите ставове према ћерки и према сину: у песми 
Ноћне игре њенa беба-дечак игра у ритму неке небеске музике из сфера које она не 
може чути, док њена девојчица у песми Маги сензуално осећа бол у стомаку и потребу 
за мајком и млеком. Дечак некако припада питагорејском, теоријски организованом 
универзуму, док је мала девојчица телесно сензуална – ово подвлачи њен осећај отуђе-
ности: „њихово месо не показује знаке сродства“ (Plath 1981, 148).

Пасивност и само-апсорпција 

Платова реагује на два начина на описану сензуалност, на отвореност и рањи-
вост како доживљава женско тело. Један импулс је потпуна пасивност и самоапсор-
пција. Она дозвољава свом телу да у потпуности буде трансформисано од спољних 
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сила. То је тријумф земље мајке у Две Персефонине сестре, а и Песма за рођендан	
представља слављење пасивности. Она је само „уста у мамином стомаку“ у песми ко, 
где је наслов и сам питање о идентитету, и где не постоји ја, само уста, језик: „Мајко, 
ти си уста / Којима ћу ја бити језик“ (Plath 1981, 132). У песми Тамна кућа она прави 
заштитну шкољку, а у Спаљивању вештице се крије да избегне пламен. Она је „фетус 
у боци“ у Животу (Plath 1981, 150), и „мекана кошуљица заборавности“ која је чува 
у феталном стању у Звуцима флауте из тршчаног језера (Plath 1981, 135). Коначно, 
она је мирни шљунак у „стенама стомака“ у Стенама (Plath 1981, 136). Она је у овим 
песмама толико неформирана да не можемо рећи да ли је животиња, биљка, поврће 
или минерал. Каткада има само одређено људско обележје, усне или језик, очну јабу-
чицу на пример. Много чешће, она није препознатљиво људска нити чак животињска 
– само биљка складиштена у подруму, зрно пиринча потчињено тортури кључале 
воде, или шљунак углачан водом. Морамо се чудити, ипак, њеној виталности у једном 
механичком окружењу. 

Тед хјуз је сматрао Песму за рођендан „подземљем њених најгорих ноћних мора“, 
и „првом ерупцијом гласа који је произвео Аријел“ (Hughes 1970, 192). Сензуални и 
драмски гласови ове песме су свакако одмицање од описног и дистанцираног тона 
који карактерише њен рани рад. У Аријелу, пак, Платова постаје скептична према без-
личној пасивности и рањивости описаној у Песми о рођендану. У песми Брест њена 
пасивност постаје лична: она говори гласом дрвета, но сада истражује бол и мучење 
због његове укорењености. Пасивност која је у ранијим песмама доносила олакшање, 
у Бресту је уништавајућа. Цена брестове пасивности, његовог немог посматрања на-
сиља, је окамењена воља.

Платова заузима још негативнији став према пасивности у Лалама и Паралитичару, 
болничким песмама у којима говорница више воли потпуни мир и спокојство од света 
изван себе. У овим песмама Платова осветљава нарцизам и самоапсорпцију ове пасив-
ности. Такође, мученичко самобрисање у песми Лале представља и бежање од кривице 
и људске одговорности. 

У Паралитичару, пацијент је, и поред потпуне непокретности, самозадовољан. 
Непокретност му доноси неки осећај супериорности. Он је свет за себе и доживљава 
своје „љубавне мисли“ (Plath 1981, 161) као равне фотографије, које га негују попут 
гвоздених плућа и „крутих, одбојних прса“ сестре (Plath 1981, 266). Уместо очаја, он 
инертно ужива у својој непокретности. његова потпуна зависност од металних плућа 
је, парадоксално, његово духовно задовољење. Упечатљивом сликом „канџе магно-
лије“, опијене „сопственим мирисима“ (Plath 1981, 267), Платова приказује крајњу са-
моапсорпцију, себично задовољство потпуне пасивности и зависности. 

Од пасивног ка активном

У песмама Стизање и Рез ум и имагинација Платове су активни, „жељни дести-
нације“ (Plath 1981, 249), док је њено тело и даље пасивно, покретано трансформа-
торским моћима ума. Док то тело не осмисли у новим формама, она користи телесну 
женску виктимизацију да би се кретала према новим самоперцепцијама. Обе песме су 
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упечатљиве по својој брзини, сликовитости и метафорама. У Резу, један промашај ножа 
отвара читав свет несвесних мотива женске имагинације. Рез је доказ самодеструк-
тивних импулса који постоје у њој саботирајући њен живот и вукући је према смрти. 
Самоампутација врха палца је и доказ њене самомржње као жене. Кухињска незгода је 
спознаја, насупрот њеној свесној вољи, тог осећаја инфериорности. 

У Стизању Платова говори гласом жртве. Овога пута она је Јеврејка у вагону, али 
она је такође и локомотива, док хрли према сопственој смрти. Док пролази кроз пано-
раму дима и крвопролића, она се идентификује са свим рањенима и мртвима. Она зна 
да су та зверства део њеног сопственог бића, њене генезе. Она не може да се искључи 
из агоније других зато што је то оно за шта је створена, она не може да поништи своју 
праву природу. Насиље око ње је исто толико старо као и стварање жене из Адамовог 
ребра. Уместо да се потчини кретању локомотиве, она ће начинити сопствени покрет. 
На почетку песме, она је само жртва. До краја песме, она узурпира деструктивну снагу 
воза да достигне дестинацију за њено тело веома другачију од оне рушилачке око ње. 
Она такође преузима одговорност за све рањене и мртве; унутар свог тела, она од тог 
крвопролића ствара рођење. Попут Женског Лазара који се уздиже као ново биће, жена 
у песми се појављује из ратног крволиптања поново рођена, „чиста као беба“ (Plath 
1981, 249). Ово је пример жртве која преузима моћи тлачитеља и користи себе у сопс-
твене сврхе, као што је истакнуто раније. Она не може да поништи себе или агонију тих 
намучених тела, али може да пронађе „мирно место / Што се окреће и окреће у ваздуху, 
/ Недирнуто и недодирљиво“ (Plath 1981, 249), које доноси ослобођење и ново рођење 
њиховим душама. Та дестинација је недодирљива у смислу светости: место где потла-
чени могу наћи мир и спасење. Жена у песми напослетку постаје мајка-богиња, која 
оживљава мртве, а њено тело је божанско оруђе за човечанско спасење од историје.

Трансформисано женско тело

Упркос имагинативној енергији песама Рез и Стизање, женско тело у обема 
песмама остаје крваво, тело које се мора вући ка ослобођењу. Страшна је ствар, како 
каже мајка-земља у Три жене, бити тако рањив и подложан патњи. Од тога је при-
влачнија слобода жене у Женском Лазару или Грозници од 41º, где је женско тело у 
пламену грознице и самоослобођења, више него што је то рањена жртва, ветеран 
многих ратова.

Друге поетске стратегије у поступању са женским телом Платова упошљава у 
песмама ивица и Аријел. У ивици, она окамењује женско тело у статуу, али уместо 
беживотног камена који бисмо очекивали, ова фигура је очигледно прекорачење свега 
дотадашњег у раду Платове. њена намера је да да опис женског тела у положају који 
садржи одличја трагедије. Пошто је патња готова, женино тело заузима једну такву 
нерањивост која прекорачује сва злодела која су јој урађена: „Далеко догурасмо, готово 
је“ (Plath 1981, 272). 

Поновно стварање женског тела је такође главна тема ивице. То је тешко, с обзи-
ром да је жена окамењена, али Платова одабира виталну метафору – ружу са скупље-
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ним латицама – да оживи жену у смрти и ово представља контрадикторност каменој 
смртности њеног тела. 

Међутим, у песми постоји и други цвет. Жена као ружа је затворена за задовољс-
тва ноћи, док еротски ноћни цвет отвара своја „слатка, дубока грла“ и, као из ране, 
крвари из својих латица (ст. 8). Он је отворен у својој сензуалности према окамење-
ном врту, док је ружа затворена, недоступна завођењу. Пошто се жена идентификује 
са ружом, ово је дакле визија њене сексуалне стерилности. Жена која је довршена је 
несексуална, не одговара на сексуалне захтеве мушкараца јер је њено тело окамењено, 
залечено, нерањиво. 

Оно на шта Платова не пристаје као уметница је перцепција женског тела (њена 
сопствена као и она коју јој намеће њена култура) као неспособног за божанску актив-
ност. Зато се у песми Аријел мушке и женске компоненте личности Платове победо-
носно удружују у фигуру божанског андрогена. Према Жоржу Батају, овде је Платова 
у стању да сублимира сексуалну двосмисленост у једну есенцијално хермафродитску 
визију ослобођене уметничке енергије. 

Песма представља испуњену жудњу: њен идентитет се меша са њеним ждребе-
том Аријелом. С Аријелом, она је „лавица“, она је „Бела Годива“. Она је женствена као 
Годива, али садржи и мушку моћ свог коња. њен коњ је њена муза, дух ватре и ваздуха, 
који жудњу може да претвори у дело, брзином свога лета, у коме се она преображава 
у стрелу жудње.

Евоцирање Шекспировог Аријела је значајно због имплицитног указивања на 
женску креативну енергију. Будући да Шекспиров Аријел није ни мужјак ни женка, 
божанска активност песника није сексуално предодређена. То је чиста енергија, и не 
припада никоме. У тренуцима када је предата апокалиптичном бесу своје музе, жена је 
такође дистанцирана од својих женских улога. 

Овај изузетни лирски импулс нам доноси откровење једног новог света. Платова 
почиње своју креацију грмљавином ждрепчевих копита. Међутим, песма говори о 
жени на ждрепцу који јуриша, који опасно лети према јутарњем излазећем сунцу, као и 
према божанској енергији која креира светове и окончава их. „Самоубилачка роса“ (ст. 
10) је жртва начињена пред величанственом зором, моментом за којим жуди сваки лир-
ски песник, где све има свежину и обасјаност сунчевог првог светла. У Аријелу је тај 
тренутак заробљен и драматично продужен – „застој у тмини“ (ст. 1) – и онда блиставо 
откровење, када све добија облик и перспективу од светлости.

Аријел је најпобедоносније доказивање поетских моћи Платове, зато што је, за 
разлику од Женског Лазара, Грознице од 41º или ивице, узвишеност достигнута без 
нечијег жртвовања. То није песма која позива на освету против мушког мучитеља, нити 
описује женско тело као терет који треба вући према поновном рођењу. Она не добија 
просто назад своје некада давно узурпирано тело; у Аријелу, сматра Ерика Вагнер, она 
поседује и поседована је од стране оног тренутка када је Реч оваплоћена, када свет 
постаје визија енергије неспутане смртном супстанцом, и, у развоју Платове као пес-
никиње, када је биће ослобођено од путене, чулне жаоке. Она је, у том моменту, узви-
шени, аутократски геније сопственог тела. 
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Закључак

Примећујемо да су најдирљивије песме ове ауторке настале из једног екстремног 
стања, стања постојања у коме говорница више није свесна публике и више не мари за 
њу, заправо, једва је свесна нечијег другог присуства осим сопственог. Иако је често 
указивано на њен нарцизам, то никако не значи да је њена поезија била саможива. Она 
пише халуцинаторном, самосадржајном жестином. Она се обраћа ваздуху, зидовима. 
Ипак, акценат је на њеном ја, на његовим унутрашњим борбама и сумњама, на њего-
вим оклевањима, пре него на потребама и притисцима других. Постоји нешто крајње 
монолитно у вези са гласом који се уздиже из тих песама, неприлагођен и асоцијалан.

Као да је друштво пречуло крике једног ума који је пронашао сопствено место 
живљења, не маривши за удаљеност од других, нити за свој однос са њима. А улози 
су далеко виши него што је то икада био случај у обичној исповеди. Она постоји у не-
ком средишњем простору између живљења и умирања, балансирајући хладнокрвно на 
захтевима оба пола, привучена готово исто обема границама и осећајући се необично 
мирно пред опасностима које њен положај носи; нешто веома чудно – другачији вид 
постојања, тако спокојан пред капијом умирања. Песме које је Платова написала у овом 
стању свог бића су њене највеће песме. Оне доносе у поезију један елемент искуства 
који је нов и који тиме помера границе књижевног модернизма. Тако песма Доброта	
припада управо том средишњем простору између живљења и умирања:

Млаз крви је поезија,
Ништа га не зауставља.  
(Plath 1981, 270)

Најупечатљивије песме настале из ове чудне равнотеже су тако Грозница од 41º, 
Тотем или нарочито ивица, које нам доносе визију смрти као сталоженост, владање 
собом, добро урађен задатак. Оно чиме нас још шокирају је и фрагментираност. Чак 
и њене најбоље песме се, сматра њен поштовалац Стивен Спендер, „не руководе при-
нципима почетка и краја, већ изгледају као фрагменти, не толико једне дуге песме, 
већ као изливање које се не може зауставити пресушивањем песникињине хистерије“ 
(Butcher, Method and Madness 1977, 235). 

У загонетној причи о визији Платове остаје још једно, можда најтеже критичко 
питање. Пред чињеницом да њене најкомплексније песме одсликавају једно екстремно 
стање постојања, тј. некога на самој граници непостојања, морамо се запитати: какво 
осветљење – морално, психолошко, социјално – треба применити на ово или пак уопш-
тено стање песникиње тако дубоко укорењене у екстремност њене коби? Самоубиство 
је вечна могућност таквог живота и као таква увек интригантна; али каква је веза из-
међу једног сензибилитета тако дубоко приврженог идеји самоубиства и захтева и мо-
гућности људског постојања у општем смислу? њена прича је интензивна и дирљива, 
њен таленат велики, њен коначни поетски пробој изазива дивљење; ипак, заокружити 
причу о њеној визији и вредновати је значило би ући у стање ума у коме се она нала-
зила при крају свог живота, и одатле настојати, кохерентно, дати највернији увид у 
природу и вредност њене визије. 
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ABOUT CREATIVITY AND FEMALE BODY – 	
SYLVIA PLATH’S ARTISTIC VISION

Summary

American-English confessional poet Sylvia Plath is celebrated for her sophisticated and ruthless 
poetry, which excels at describing the most extreme reaches of human consciousness and passions. 
Rather than a confessional stance, we confront in Plath’s poetry a world shaped by a principle of malign 
immanence, complicated by ambivalence, and filtered through a distinctly feminine sensibility. This 
paper is concerned with the poetic world and vision she creates, demonstrating the richness of her intel-
lect and imagination. It concentrates on Plath’s voice and its deliverance from a passive female body 
through a process of incarnation. It explores the strategies whereby Plath manipulates her body as a 
psychic and physical space, imaginatively transforms it into fantastic shapes, submits it to fire, freezes 
it into а statue, and translates it into figures of speed and flight. This female body of imagination she 
invents and gives voice to we see as her particular contribution to the lyric impulse in poetry.

Key words. Creativity, female body, artistic vision, imagination, incarnation, feminine sensibility, 
woman artist. 


