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ЖЕН СКА КЊИ ЖЕВ НОСТ И ЖЕН СКО  
АУ ТОР СТВО ЈУ ДИ ТЕ ШАЛ ГО

(Сил виа Дра жић: Ствар ни и има ги нар ни све то ви Ју ди те Шал го,  
Кон тра тег, Но ви Сад, 2013)

Но во сад ска фи ло зоф ки ња Сил виа Дра жић на пи са ла је об у хват ну сту ди ју о но во-
сад ској спи са те љи ци Ју ди ти Шал го (1941–1996), ко ја је на ста ла на осно ву док тор ске 
те зе од бра ње не 2012. го ди не у Цен тру за род не сту ди је Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 
У сту ди ји С. Дра жић је ана ли зи ра ла це ло ку пан опус Ју ди те Шал го од по е зи је до про зе, 
с на гла ском на ана ли зи ње них при ча и ро ма на. На по чет ку она кон тек сту а ли зу је соп-
стве ни рад ма пи ра њем оно га што су фе ми ни стич ке кри ти чар ке у срп ском кул тур ном 
про сто ру оства ри ле то ком 90-их, па и ра ни је. Број не кри ти чар ке, ме ђу ко ји ма тре ба 
по ме ну ти ау тор ке оку пље не око ча со пи са Pro Fe mi na, бе о град ског и но во сад ског Цен тра 
за жен ске сту ди је, и дру гих ор га ни за ци ја, ин тен зив но су пи са ле о срп ским књи жев-
ни ца ма и на уч ни ца ма од 19. ве ка па све до са вре ме них ау тор ки. Њи хов рад је ре зул-
ти рао ау тор ским књи га ма, тек сто ви ма и ан то ло ги ја ма по е зи је и про зе у ко ји ма се 
го во ри о гло бал ном фе но ме ну жен ског ау тор ства у срп ског кон тек сту. Ова се књи га 
мо же схва ти ти као део на сто ја ња да у срп ској кул ту ри ау тор ке по ста ну ви дљи ве, јер, 
ка ко то об ја шња ва С. Дра жић, књи жев на исто ри ја, као и са ма књи жев ност, па три јар-
хал ни су дис кур си чи је кон сти ту и са ње под ра зу ме ва ис кљу чи ва ње жен ског ау тор ства.

Књи га је, по ре чи ма са ме ау тор ке, струк ту ри ра на у три де ла: те о риј ски, кон тек сту-
ал ни и ин тер пре та тив ни. Бу ду ћи да се ба ви ау тор ком, фе ми ни стич ки при сту пи су 
не из бе жни, јер су по ка за ли да је књи жев ност ород ње ни (што зна чи му шки) дис курс, 
те се фе ми ни стич ке кри ти чар ске по зи ци је де фи ни шу као ин тер вен ци је ко је се спро-
во де у са мој ин сти ту ци ји књи жев но сти и у ка но ну. Оне су усред сре ђе не на то да по-
ка жу ко ли ко је књи жев ни ца у исто ри ји јед не на ци о нал не књи жев но сти би ло, оне их 
уме ћу у на ци о нал ни ка нон, а тај по сту пак има још је дан учи нак: он ве ли ком бро ју 
ау тор ки да је ле ги ти ми тет у са вре ме но сти да се ба ве пи са њем по е зи је, про зе, кри ти ке 
и исто ри је књи жев но сти (о че му са ма књи жев на кул ту ра не же ли отво ре но да го во ри, 
та чи ње ни ца се цен зу ри ше). 

Пи та ње књи жев но сти и кон стру и са ње ка но на у сми слу му шког ау тор ства, ка ко га 
је кон ци пи рао Ха ролд Блум, ути цај но је у срп ском књи жев ном про сто ру. Блум је ка нон 
де фи ни сао као пи та ње му шког ау тор ства, опи сав ши га фрој дов ским тер ми ни ма од но-
са оца и си на, у ко јем сим бо лич ки син „стре пи од ути ца ја“ сво јих прет ход ни ка, „оче ва“. 
По зи ва ју ћи се на ги но кри ти ку, С. Дра жић кон ци пи ра жен ско ау тор ство као „стреп њу 
од ау тор ства“. Бу ду ћи да књи жев ни ца ма ду го ни је омо гу ћен при ступ књи жев ној прак си, 
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оне су осе ћа ле не си гур ност и не ла го ду сум ња ју ћи у сво је ства ра лач ке спо соб но сти. 
Ис ти чу ћи да се Ју ди та Шал го ни кад ни је из ја шња ва ла као фе ми нист ки ња, С. Дра жић 
по ка зу је ам би ва лен тан од нос књи жев ни ца пре ма фе ми ни зму. С јед не стра не, књи-
жев ност је кон сти ту и са на као му шка, че сто ми зо ги на а не у пит но ан ти фе ми ни стич ка, 
те би ти у књи жев но сти зна чи по ви но ва ти се му шком ка но ну и из ја шња ва ти се као 
ан ти фе ми нист ки ња. С дру ге стра не, по јам жен ске књи жев но сти и жен ског ау тор ства, 
ка ко о њи ма да нас го во ри мо и ка ко се прак ти ку ју, не би би ли мо гу ћи без фе ми ни зма 
и фе ми ни стич ких ин тер вен ци ја. На тај па ра докс на и ла зи мо у ин тер вјуу Вла ди сла ве 
Гор дић са Ју ди том Шал го, ко ји се на во ди у књи зи. Ма да је ис та кла да ни је фе ми нист ки-
ња, Шал го је об ја сни ла да је жен ски глас у књи жев но сти „дру ги глас“, а кон цепт и по јам 
дру го сти на стао је у фе ми ни стич ким те о ри ја ма.

Сме шта ју ћи рад Ју ди те Шал го у дру штве ни кон текст, С. Дра жић се усред сре ђу је на 
зна чај по бу не мла дих 1968, ко је мно ги ин тер пре та то ри по ве зу ју са на стан ком но ве 
фран цу ске те о ри је, као и фе но ме на но ве умет нич ке прак се. Сто га су у сре ди шту ње них 
раз ма тра ња кон цеп ту ал на умет ност и нео а ван гар да, ко је се ве зу ју за је зич ки обрт: 
тре ну так ка да у умет но сти је зик по ста је основ ни ме диј, а у књи жев но сти се ис пи ту ју 
гра ни це са мог књи жев ног ме ди ја. Ово је бит но јер је по е зи ја Ју ди те Шал го (ко ју ће 
она убр зо на пу сти ти) на ста ла из је зич ког обр та, а не ке од ли ке на ста ле у окви ри ма 
нео а ван гар де она ће при ме ни ти у про зи.

Ва жан део ана ли зе С. Дра жић од но си се на ау то би о граф ски мо дус, ко ји об у хва та 
фик ци о на ли зо ва ње ја ства. Мно го је са вре ме них про за ист ки ња ко је ко ри сте еле мен-
те ау то би о гра фи је у сво јим на ра ти ви ма, те се овај по сту пак че сто по ве зу је са жен ским 
ау тор ством. Он са со бом по вла чи пи та ње од но са умет но сти и ствар но сти, ко ји С. Дра-
жић по дроб но об ја шња ва у књи зи, ука зу ју ћи ка ко Шал го у про зи по ти ре раз ли ку из ме ђу 
„ствар ног“ и „има ги нар ног“: има ги нар но, фик ци о нал но, део је ре ал но сти ко ју умет ни ца 
жи ви, као и што су еле мен ти ре ал но сти упле те ни у на ра тив на тка ња. С. Дра жић ис ти-
че да је и ин тер тек сту ал ност ва жна за опус Ј. Шал го, те пра ти не ке од ус по ста вље них 
ин тер тек сту ал них ве за. 

По себ но је за ни мљи во из да ва ње пи та ња иден ти те та. Шал го је из ја ви ла: „Умет ник 
стал но ис ку ша ва, по твр ђу је и по ри че свој иден ти тет.“ С. Дра жић се по зи ва на Стју ар та 
Хо ла ко ји је пи сао да је иден ти тет фик ци ја, на ра тив ко ји уно си уре ђе ни обра зац у сло-
же ну ствар ност дру штве них од но са, при ча ко ју при ча мо о се би ка ко би смо са ми се бе 
кон стру и са ли. Код Ју ди те Шал го се на дра ма ти чан на чин по ста вља пи та ње род ног, на-
ци о нал ног и про фе си о нал ног иден ти те та. Али то пи та ње је, ка ко нам об ја шња ва С. Дра-
жић, јед но од нај ва жни јих пи та ња на кра ју 20. ве ка и те ма ти зо ва но је у мно гим те о риј ским 
и умет нич ким опу си ма. Ако о ње му ми сли мо у опу су Ју ди те Шал го, у игру ула зе пој мо ви 
– жен ски иден ти тет, чи ја се не ста бил ност по ка зу је ме ња њем пре зи ме на, је вреј ски 
иден ти тет, јер се ње но жи вот но ис ку ство то ком Дру гог свет ског ра та мо же опи са ти 
као „је вреј ска суд би на“ (отац и се стра су јој стра да ли) и про фе си о нал ни иден ти тет, 
ко ји об у хва та пи та ње ста ту са спи са те љи це у на ци о нал ном књи жев ном ка но ну (ко ли ко 
се о ње ном де лу го во ри, ко ли ко се о ње му пи ше, да ли је до ступ но но вим ге не ра ци ја ма, 
да ли се о ње му учи у шко ла ма, да ли је бит но за књи жев не опу се ко ји са да на ста ју, итд.).
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Све у све му реч је о сло же ној и све о бу хват ној сту ди ји, чи јој ва жно сти до при но си 
и, на пр ви по глед, ма ње бит на чи ње ни ца да је ме ђу рет ким мо но гра фи ја ма по све ће-
ним са вре ме ним срп ским књи жев ни ца ма. И на са мом кра ју ис та кла бих још је дан 
аспект књи ге, ко ји се ти че по ли ти ке ци та та: Сил виа Дра жић по ка зу је сво јим ре фе-
рен ца ма ко ли ко се мно го на уч ни ца и на уч ни ка у срп ској кул ту ри ба ви ло ра дом Ју ди те 
Шал го, ко ли ко је ау тор ки пи са ло о пи та њи ма жен ског ка но на и жен ског ау тор ства. А 
то је лек ци ја ко ју још мо ра мо да на у чи мо: да ува жа ва мо оне ко ји су у на шој соп стве ној 
кул ту ри већ пи са ли о те ма ма ко ји ма се и са ме/са ми ба ви мо.




