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MАГИЧНИ ИЗ ВО РИ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА
(Сла ви ца Га ро ња: Изи ди на коп ча (и дру ге при че), СКЗ, Бе о град, 2013)

Ка да је реч о Сла ви ци Га ро њи, мо же мо се упи та ти да ли се она пре вас ход но ба ви 
на уч но и стра жи вач ким ра дом или је она књи жев ни ца ко ја на вешт на чин, упра во из 
обла сти ко јом се ба ви, цр пе гра ђу за сво ја књи жев на де ла. Сем број них књи га из на-
род не књи жев но сти, об ја ви ла је ро ман Под Ме се че вим лу ком (1992) и про зу Де вет 
ку ћа (1994), зби р ку пе са ма Ис по ве да ње ти ши не (1996), по е му Мој пре дак је др во (2007), 
књи жев но и сто риј ску сту ди ју Же на у срп ској књи жев но сти (2010), као и раз го во ре са 
књи жев ним са вре ме ни ца ма Же не го во ре (2013). 

Ње на дру га књи га при по ве да ка Изи ди на коп ча и дру ге при че са зда на је од ни за 
при ча у ко ји ма до ми ни ра ју те ме из не дав ног рат ног окру же ња, за тим мај чин ство, као и 
те ме о књи жев ни ца ма бли ске ње ним на уч ним ис тра жи ва њи ма, по пут Иси до ре Се ку-
ли или Мил ке Жи ци не. Пр ва при ча „Под лу пом Ma de in En gland“ за по чи ње ре че ни цом: 
„Ис по чет ка ју је гри зла са вест”, а реч је о лу пи кроз ко ју се ула зи у про шлост и уве ли-
ча ва ју сли ке дав но за бо ра вље не. По ти сну та се ћа ња кроз њу се уве ли ча ва ју, та ко су 
укруп ње не сли ке дав но скрај ну те, по пут оне са ша хов ни цом (где је не ка да би ла пе-
то кра ка) или опу сто ше на се ла у за ви ча ју ње не мај ке. Га ро ња је ме ђу рет ким пи сци ма 
ко ја об ра ђу је и те му се о ске сре ди не, али углав ном кроз се ћа ње, јер у дру гим при ча ма 
до ми нант ни су ур ба ни, град ски пре де ли. За гле да на у фо то гра фи је, ау тор ка ће се за-
пи та ти: „Да ли по сто ји те, пре де ли мо ји, све те ку ће и то др ве ће, или сам вас са мо из-
ма шта ла?”, јер је 1991. го ди на уни шти ла све. С не ве ри цом се Га ро ња при се ћа Мил ке 
Жи ци не и ње не по ру ке: „Не мој се ни че га се ћа ти”, а обе то чи не, Га ро ња из не дав не 
про шло сти, а Мил ка са при чом о Го лом ото ку. По те ма ти ци слич на је и при ча „Дво глед“ 
где се кроз при зму уве ли ча ва ња ви де из бе глич ке ко ло не и спа ље на во зи ла на пу ту.

При ча „Ха са на ги ни ца“, го во ри о уда ље но сти/бли ско сти дво је љу ди, та ми и све тлу, 
о па три јар хал ном на чи ну жи во та, где муж сву не жност ис ка зу је но ћу, а да њу је скри ва. 
Же на би упра во да раз би је та бу, да њен иза бра ник, ипак, на кон из ро ђе них пе то ро 
де це, по ка же бли скост и на све тлу да на. А то ће се до го ди ти тек у тре нут ку ка да од ла-
зи у рат.

Га ро њу пре о ку пи ра ју и те ме о вре ме ну ин фла ци је 1993. го ди не и вр то гла вом па ду 
ди на ра, о ку по ви ни, ка да се има са мо за нај ну жни је. У при чи „Хлеб“, же на му жу ку пу-
је, уме сто тро је, са мо јед не му шке га ће. Да би уште де ла, она пе че хлеб, сне би ва се 
ка ко да му жу пре да по клон, и он да се до го ди бли скост већ дав но по ти сну та не ми нов-
но шћу те шког вре ме на.

Срж ро ман тич не при че „Сен ти мен тал на по вест о по е ти Рај ко ви ћу и Ми ли ци Срп-
ки њи“, за сни ва се на пре пи сци дво је оса мље них лич но сти, и не мо гућ но сти да се та 
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ве за и оте ло тво ри. Пи смо Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње Ђор ђу Рај ко ви ћу на го ве-
шта ва мо гућ ност оства ре ња, са ња ре ња да се по след ња при ли ка до го ди, у на зна ка ма: 
„Бо га ми, мо гли би ми обо је уде си ти да пе ва мо, јер не знам ко ме од нас дво га тав ни је 
је сун це. Нај бо ље би би ло да нас са свим по тав ни, па да над гро бом за си ја.” Ми ли чин 
по след њи иза бра ник, а и са рад ник у ра ду, Ђор ђе Рај ко вић, у овој при по ве сти, пи ше 
Ми ли ци пи смо, по ма ло ко ре ћи је што до бра ка из ме ђу њих ни ка да ни је до шло. Ме ђу-
тим, већ сле де ће ње го во пи смо из Гре фен бер га, у је сен 1865, са свим је дру га чи је, 
са оп шта ва Ми ли ци да се оже нио, али да је и да ље она у ње го вом ср цу.

Дру га те мат ска област ко ја оку пи ра Сла ви цу Га ро њу сва ка ко је те ма ма те рин ства и 
де це. Лик же не, на пр ви по глед не мар не и до ко не, за ти че мо у про дав ни ци ка ко раз гле-
да амај ли ју, Изи ди ну коп чу. А све вре ме док се од лу чу је за ку по ви ну, на ди ру се ћа ња на 
мр тво ро ђен че и же ља за дру гим де те том. И нај зад је „умо р на ду ша мо гла да спу сти 
сво ја кри ла”. Као да се до го ди ла езо те ри ја, „од слик бо жан ског”. „Ње на сна жна по тре ба 
за Бо гом, за ње го вим зна ме њем, уз њу, сва ко га тре на, где се увек мо же скло ни ти, по мо-
ли ти, би ла је ис пу ње на. Јер, са ма лог ме га ли те та иси ја вао је древ ни еги пат ски хи је ро-
глиф ски текст ко ји је гла сио: МА ГИЧ НИ САМ ИЗ ВОР ЖЕН СКЕ ПЛОД НО СТИ.” Ма да се амај-
ли ја по тен ци ра као ма гич на моћ, Га ро ња као да је по ти сну ла ону искон ску, жен ску и 
ма те рин ску же љу за ра ђа њем, амај ли ја је при вид, а жен ски прин цип је до ми нан тан.

При ча „Ноћ но пи смо“ вра ћа ау тор ку на вре ме ре стрик ци је стру је то ком НА ТО бом-
бар до ва ња, и да би по ти сну ла те го бе, она се бра ни ли ком Пу шки на, ко ји је, та ко ђе, 
пи сао уз све ћу. За ову при по вет ку мо гли би смо ре ћи да је ис пи са на у сла ву „умет но сти 
ма те рин ства”. Че жња да се има де те оте ло тво ре на је, и ма да се око по ро ди ли шта чу је 
пра сак „ми ло срд ног ан ђе ла”, ње но ма те рин ство је из над то га. Ве ро ват но да је при ча 
ау то би о граф ска, јер Сла ви ца Га ро ња по ми ње свој ро ман Под Ме се че вим лу ком, ко ји 
да је дру гој по ро ди љи да чи та (јер су јој сви прет ход ни би ли до сад ни и не за ни мљи ви). 

„Иси до ра, опет“ (по на сло ву под се ћа на књи гу Д. Ре ђе па, Иси до ра, она, она). „Си-
ро та мо ја Иси до ра”, за пи са ће ау тор ка на по чет ку при че, у по ку ша ју да от кри је оно 
што ра ни је ни ко ни је код Иси до ре при ме тио – „ње ну Тај ну, ду хов ни до га ђај ко ји пред-
ста вља те жи шну тач ку чи та вог ње ног жи во та”. Да је Иси до ра ли чи ла на го спо ђи цу Ану 
Не ди ће ву, ли це из ње не при по вет ке. И кроз „ду хов но про све тље ње” Га ро ња во ди 
има ги нар ни раз го вор са Иси до ром, по ве зу ју ћи је са ђа ко ном Сте фа ном, (у ро ма ну 
под дру гим име ном) – гле да ју ћи га за пев ни цом Бо го ро дич не цр кве, ле пог, са ле пим 
гла сом. И де ман ту ју ћи гла си не о не ствар ном бра ку са Еми лом Стре миц ким. 

Пу на „ства ра лач ког не ре да”, „Дор ћол ска при ча“ од ви ја се у ра ди о ни ци, ду ћа ну на 
углу Бај ра кли џа ми је, у Бе о гра ду, у „Жи ки ној ша ре ни ци”, рад њи пу ној сли ка и ра мо ва. 
Ау тор ка, на по чет ку, из о ста вља се бе. На и ме, па жња је усме ре на ка ура мљи ва чу сли ка, 
ко ји се ни је же нио, али је имао че ти ри си на. Па ипак, на кон не ко ли ко стра ни ца, ау тор-
ка уво ди се бе и пи та се: „От куд ја у овој при чи?” Га ро ња ни је по тен ци ра ла мо гу ћу 
бли скост, да ла ју је у на зна ка ма, а у пр вом пла ну је те жња ка вр хун ској из ра ди ра мо ва 
и за нат ству. Да би ис та кла ва жност ура мљи ва ча, до го ди ло се су ви шно по тен ци ра ње 
и по на вља ње, на при мер, о умет ни ци ма ко ји су ра до свра ћа ли код ње га. На кон смр ти 
вр сног умет ни ка, на ме сту ње го ве рад ње, по сле из ве сног вре ме на, отво ре на је про-
дав ни ца ко зме ти ке.
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Уме ће до бр ог при по ве да ча Га ро ња је де мон стри ра ла у при чи „Пи смо про фе сор ке 
Бра не“, же не Симe Мар ко ви ћа, ко ји је не стао не где у Ру си ји. Ка да је ухап ше на, она се 
при се ћа и му жа, и ка ко је ишла да га тра жи по Ру си ји, али уза луд. Про фе сор ку ру ског 
је зи ка и књи жев но сти од во де на Го ли оток, а на кон пу шта ња ни је мо гла да на ђе по сао 
и од лу чи ла се на по след њи ко рак – обе си ла се кра јем 1961. го ди не на гро бу сво је мај ке 
на Но вом гро бљу у Бе о гра ду. Те ма Го лог ото ка не сум њи во оку пи ра Сла ви цу Га ро њу.

„С го ди на ма опа да њи хо ва вред ност – а не ка да је све би ло та ко ва жно” и „као мач ка 
ма чи ће” ју на ки ња при че „Ве ли ко спре ма ње (или ка ко ни ка да не ћу има ти Му зеј лич них 
успо ме на, по пут Ор ха на Па му ка)“ пре но си ства ри са со бом и од ла же их за дру га вре-
ме на. Ти пред ме ти: све ске, ал бу ми, итд. је су из гу бље ни, али су по но во до би ли ва жност 
и са чу ва ни кроз – реч. „Све то, још увек ту, са од бле ском јед ног ста бил ног и до бро сто-
је ћег дру штва, за ко је смо ми сли ли да ће тра ја ти веч но, а они, ова ко са чу ва ни, оста ти 
не ком као ве о ма ва жан део по став ке јед ног вре ме на, на кра ју ту жни и оста вље ни у 
шу пи, за вр ши ће као пот па ла за је се ње ра до ве на пла цу.” Јер све ово је ипак „ва жно 
са мо оном ко ово пи ше”.

Ме сто до га ђа ња у при чи „Смрт на Же нев ском је зе ру“ за по чи ње у ре сто ра ну, где 
ко ле га ју на ки њи при че го во ри „о ћер ки ака де ми ка, ко ја се дав но, не где по сле Пр вог 
свет ског ра та, уто пи ла у Же нев ском је зе ру” ско чив ши за де те том ко је је ис па ло из чам-
ца. Ко ле га јој да је цео ма те ри јал и она из то га са зна је жи во ту при чу на стра да ле На де жде.

Две осо бе, вре мен ски уда ље не, јед на ти неј џер ка, ши зи ка, и ста ри ца глав на су око-
сни ца при че „Над два да ту ма у ру ко пи су“. Њих две се ни ка да ни су упо зна ле. Ма да се 
у при чи ниг де из ри чи то не име ну је, ста ри ца је сва ка ко Мил ка Жи ци на: спо ми ње се 
ду пло дно ор ма на где је био са кри вен њен ру ко пи сом, као и ро ман Све, све, све (ко ји 
је ка сни је об ја вљи ван у јед ним но ви на ма, у Днев ни ку, при ре дио Љу ба Вук ма но вић, 
што се опет, са мо у на зна ка ма по ми ње у при чи). И он да се ау тор ка се ли „пре ко ре ке” 
(што би зна чи ло у Но ви Бе о град), где упо зна је и Ону ко ја је чу ва ла ру ко пис два де сет 
го ди на по сле ста ри чи не смр ти (то је Дра ги ца Ср зен тић, ма да се ње но име не иден ти-
фи ку је). И ма да је сни мљен и филм о њој, ко ји ће до жи ве ти „та кве ова ци је и јав но 
при зна ње”, Она, ни јед ном реч ју, у фил му ду жем од два са та, ни је ни спо ме ну ла Мил ку 
Жи ци ну. „Пи са ти са мо за се бе. И са мо – Исти ну!”, глав ни је кре до Сла ви це Га ро ње.

Днев ник Лен ке, у ле то Го спод ње 1891, око сни ца је при че „Из сна у сан (Днев ник 
Лен ке Дун ђер ски)“ у ко јој чи та лац пра ти љу бав ну при чу: од упо зна ва ња са Ла зом Ко-
сти ћем, до ње го ве по ну де да се уда за Ни ко лу Те слу. „Не ћу ни мла дог, ни ле пог, ни 
ви со ког – ка ко не раз у ме да хо ћу са мо ње га, да сам му то већ то ли ко пу та на пи са ла, 
ја сам то у мом ср цу већ ре ши ла, са мо ње га тре ба охра бри ти, до зва ти да до ђе и да 
по но во до жи ви мо оне на ше бај не да не, ов де у Со кол цу”. Он се оже нио, а за ку ма по-
звао Лен ки ног оца. У Бе чу, на 26. ро ђен дан, Лен ка се отро ва ла да се не би вра ти ла у 
Сом бор и гле да ла Ла зу и ње го ву же ну. За ни мљи во да је са књи гом Сла ви це Га ро ње 
ско ро исто вре ме но об ја вљен и ро ман Ју ли ја на Та ма ша Де сет љу бав них за по ве сти, 
ко ји јед но по гла вље, та ко ђе из пер спек ти ве Лен ки ног Днев ни ка, про вла чи при чу о 
Ла зи и Лен ки. Сла ви ца Га ро ња по тен ци ра сли ку из пер спек ти ве др Ра ди во ја Си мо но-
ви ћа, да је он Днев ник спа лио, а Ју ли јан Та маш има ви зи ју ис ко ше ног гле да ња и Днев-
ни ка ко ји је, су прот но Га ро њи, на шао дру ге то ко ве. 



Сла ви ца Га ро ња у Изи ди ној коп чи са не сма ње ним жа ром ожи вља ва ли ко ве до бро 
про у че не из исто ри је срп ске књи жев но сти: Ми ли цу Сто ја ди но вић Срп ки њу и Ђор ђа 
Рај ко ви ћа, Иси до ру Се ку лић, Мил ку Жи ци ну или пак Ла зу Ко сти ћа и Лен ку Дун ђер ски. 
На су прот њи ма, сто ји но ва па но ра ма ли ко ва из не по сред ног окру же ња ау тор ке, ау то-
би о граф ски про же тог бо га тог ми љеа, са ши ро ком ле пе зом, од ур ба ног до за ви чај ног.
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