
ОНА И ОН(И) И ОНЕ И ЈА
(Соња Веселиновић: Кросфејд, Културни центар Новог Сада, Нови Сад, 2013)

Прича о две душе и једном телу може бити
само прича о лудилу или о љубави.

Уколико ти је потребан савезник – измисли га. 
Уколико ти је, пак, потребна супарница – одглуми је.

И ту се твоја прича о ритму лепо улива у моју о срцу.

Сле де ћи траг по ет ског ро ма на На ђа, ро до на чел ни ка над ре а ли стич ког по кре та, 
Ан дреа Бре то на, по је ди ни ко мен та то ри дру ге књи ге Со ње Ве се ли но вић, Крос фејд, и 
по ред ја сног ре фе рент ног окви ра и ин тер тек сту ал них ве за, оста ју при ути ску да но во 
оства ре ње на ше спи са те љи це ни је ви ше од „тра га ња за иден ти те том“ и „уну тра шњег 
оту ђи ва ња“. За раз ли ку од Бре то на ко ји је сво ју по е ти ку из гра дио на ис ку ству ра да 
са пси хич ким по ре ме ћа ји ма у не у роп си хи ја триј ском цен тру то ком Пр вог свет ског 
ра та, где се упо знао са Фрој до вом ме то дом сло бод них асо ци ја ци ја ко ја ће по ста ти 
осно ва за ње го ву те о ри ју „ауто мат ског пи са ња“, Крос фејд Со ње Ве се ли но вић је, услед 
ли ше но сти та квог ис ку ства и екс пе ри мен ти са ња са пси хо троп ским дро га ма, пре ре-
зул тат ра да има ги на ци је не го сте но гра фи ја мул ти фре ни је или ње но по дра жа ва ње. 
Слич ност мо же мо тра жи ти на ком по зи циј ском ни воу, прем да би нам на ра то ло шка 
(пред)зна ња ука за ла тек на по не ка по ду да ра ња са На ђом, јер Крос фејд, оста је у до ме ну 
они рич ког, не и ме но ва не али слу тљи ве „уто пиј ска зе мље, има ги нар ног гра да“ („ве ли ког“ 
и „ма лог“), за сно ван на ин тро спек тив ном огле да њу ко јим до ми ни ра ју сно ви и по ет ске 
са ња ри је.1 Слич но сти, пак, са Бре то но вим на че ли ма по ет ског ро ма на су: од су ство 
опи са, ка рак те ри за ци је ли ко ва/ју на ка, гра ђе ња фик ци је, ме ни пеј ске фор мал но-жан-
ров ске од ли ке (свој стве не Бре то но вој Ана то ми ји ме лан хо ли је) итд.

Оста ју ћи вер на свом пи са њу на гра ни ци жан ро ва, Ве се ли но ви ће ва у ма ни ру укр шта-
ја по ет ског и про зног ка зи ва ња (про за и де), ис пи су је стра ни це обра зу ју ћи по ли фо ниј-
ски че тво ро дел ни текст ко јим упра вља ју дис пер зив ност, по ду дар ност и ана ло ги ја, 
сле де ћи ри там сал се и ње них фи гу ра/по кре та као мар ка ци о них тач ки тек ста ро ма на, 
те бли ских јој пле со ва (сон, фла мен ко, тан го, рум ба) и му зич ких ну ме ра као звуч не 
по за ди не, што се дâ сма тра ти му зи ка ли за ци јом ро ма неск не фор ме ко ју је жа нр пе сме 

1 „Са ња ри ја је они рич ка ак тив ност у ко јој оста је из вје сно свје тлу ца ње сви је сти. Са њар са ња-
ри је је при су тан у сво јој са ња ри ји. Чак и он да кад са ња ри ја оста вља ути сак би је га ван ствар-
но сти, ван вре ме на и мје ста, са њар са ња ри је зна да је он тај ко ји од су ству је“ (Га стон Ба шлар: 
По е ти ка са ња ри је, прев. Фа хру дин Кре хо, „Ве слин Ма сле ша“, Са ра је во, 1982, стр. 177).
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у про зи унео у мо дер ну про зу. Уво ђе ње дво ли ка На ђа/Сне жна кра љи ца као свог двој-
ни ка, има ги нар ног па ра, пер со ни фи ка ци је дру гог уну тра шњег гла са при по вед ног Ја, 
са мо све до чи о дво гла во сти Крос феј да – ње го вог бај ко ви то-са њар ског ка рак те ра, 
ме та го во ра и ме та ме та го во ра на спрам про бле ма тич не ствар но сти.2 Сне жна кра љи ца 
и На ђа су „јед на осо ба“ („На ђа је игло у ко јем ва тра го ри, чи сти па ра докс“), ко ја пред-
ста вља спој две ју раз ли чи тих фик ци ја, бај ко ви тог и над ре ал ног, та на то са и еро са, фри-
гид но сти и раз у зда но сти, про ми ску и те та (у тре ћем де лу: „Pa ra ti, pa ra mi“, ви ше стру ки 
Da me пред ста вља про ме ну парт не ра, од но сно, му шкар ца). На ђа се хра ни ствар но шћу.3 
На ђин глас пред ста вља су ро гат ре ал ног ту ђег гла са чи јим уво ђе њем је по стиг ну та 
те сна ве за, та ко ре ћи, ста па ње гла со ва њи хо вог уну тра шњег ди ја ло га. Овај по сту пак 
омо гу ћа ва да се глас дру ге/има ги нар не осо бе за ме ни ствар но сним гла сом исте или 
раз ли чи те то нал но сти („Јер ја сам На ђа, сне жна кра љи ца. То је ди но знам да ка жем, као 
су пер мо дер на лут ка. То сам јој и ре кла, пре и по сле ва тре“). Ам би ва лент ност На ђе, 
од но сно при по вед ног Ја, је сте ге не ра тор по ет ске са ња ри је Крос феј да ко ји се опи ре 
ло ги ци жи во та, про тив ре че ћи ње го вим кон вен ци ја ма, ру ти на ма и на ви ка ма. При по вед-
но Ја се огла ша ва из ствар ног и они рич ког, све сног и не све сног, у сва три ли ца јед ни-
не, обра ћа се се би, ди ја ло ги зи ра, удво стру ча ва се. То је Ја ко је пре у зи ма мно го стру ка 
Ја, Ја свих Ја ко је го спо да ри це лим би ћем чи је то на ли те те осве тља ва са ња ри ја. Уко-
ли ко сан до ве де мо у ве зу са бли зи ном смр ти (Tаnаtоs), као не че га што jе у мит ском 
зна че њу брат сна (Hypnos), На ђа, тј. Сне жна кра љи ца и ње не ма ни фе ста ци је ле да и 
хлад но ће сто га мо гу да се схва те као ме та фо ре смр ти, сен че ње ко је при по ве да њу 
да је ауто ри тет, у бен ја ми нов ском сми слу4 (у че твр том, по след њем де лу, „Adi os con 
la her ma na“, ко ји те ма ти зу је сва ко дне ви цу, а са тим и ко хе рент ни је при по ве да ње, из 
тре ћег ли ца, чи ни се да На ђа/Сне жна кра љи ца пре у зи ма уло гу при по ве да ча).

У ро ма ну је мно штво ауто по е тич ког сен че ња и оних ко ја те ма ти зу је двој ни штво.5 
Двој ни штво, ду а ли тет има функ ци ју ре фре на, да на гла ша ва и осве тља ва раз у ме ва ње 
при мар ног – ди ја лек ти ку свет-пред ста ва и сло же ност њи хо вог од но са. Те жња Крос

2 Ви де ће мо да ље у тек сту ка ко је „Ја мо дер ног чо ве ка до би ло свој об лик у ди ја лек тич ком ћор-
со ка ку ле пе ду ше ко ја не рас по зна је вла сти ти раз лог по сто ја ња у не ре ду ко ји от кри ва у све ту“ 
(Жак Ла кан: Спи си, Про све та, Бе о град, 1983, стр.64).
3 „Оп се да ла ми је сно ве и про це ни ла да ту има ма те ри ја ла [...] Са мо ме она же ли с при чом [...] 
же ли свест и не свест за јед но, оку пље не за до бро бит на ра ци је“ (10); До не ла сам јој при чу о пла-
вом и цр ном му шкар цу ко ји ми за ка зу ју са ста нак у исто вре ме [...] До ста. Та је при ча из сна и 
не ва жи се, од сеч но је од би ла на пад “ (13-14).
4 „Не ћеш на пи са ти ни шта нео сен че но ауто ри те том. Ре кла је, или по ми сли ла“ (20); [...] Она – та ква 
– мој је ауто ри тет“ (21); „На ђа ми од у зи ма во љу. Об ли ку је ме у пи сца“ (45).
5 „Глу па је и ис пра зна при ча о двој ни ца ма, али то је већ ствар ма ни ки ра“ (19); „Она је хте ла 
да пи ше ро ман о пре во ђе њу, шта год да то би ло, ја сам хте ла да пи ше ро ман о пле су, ма да јој 
то, на рав но ни ка да ни сам са оп шти ла [...] Ро ман о пре во ђе њу, прет по ста вљам, би ла би не ка 
ње на вер зи ја је зич ких пре се ка, кри ву ља, Бер муд ских тро у гло ва и не ми нов них су сре та, на по-
слет ку. Опет бај ка. И то на дри у че на“ (22); „Ни куд ни сам мо гла из ну тра. Дрх та ла сам у њој као 
вре ла игла. Би ла ме је до лу ди ла не све сна. Све сна са мо при че ко ју је раз вла чи ла по се би и тог 
те ла ко је као да је иш че за ва ло, ко је ни је успе ва ла да пост ва ри“ (27); „Али за то во лим овај на-
да све де мо крат ски си стем: пи са ти чак и кад је пи сац од су тан. Или је у не до лич ној по зи“ (31).
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феј да је да се На ђа/Сне жна кра љи ца и при по вед но Ја до ве ду/„пре ве ду“ у исту ра ван, 
да се ви де ко ег зи стент но, да се при ка жу јед на уз дру гу исто вре ме но, да се њи хо ве 
сли ке „по кло пе“ са свим сво јим про тив реч но сти ма ко је их чи не дво стру ком лич но шћу, 
ам би ва лент ним, не би ли обра зо ва ло сли ку сво је це ло ви то сти („До бо ла ме уз бу ђу је 
то пи та ње су бјек тив но сти“).6 При по вест је гра ђе на на прин ци пу кон тра пунк та. Услед 
му зич ког пре ла за из јед не то нал но сти у дру гу, пра ти мо раз ли чи те гла со ве ко ји раз ли-
чи то пе ва ју/пле шу на исту те му (Soul Sal sa Soul Лу до ви ка На ва ре али јас Сен Жер ме на), 
кроз ди ја ло шко су прот ста вља ње. Та ви ше гла сност или по ли фо ни ја го во ри о ра зно-
ли ко сти жи во та и сло же но сти људ ских же ља и до жи вља ја. У Крос феј ду по сре ди је 
мо но ло шки је дин ствен свет аутор ки не све сти, при по вед ног, ствар но сног Ја. Це ло-
куп на ствар ност се кон сти ту и ше на осно ву јед ног де ла или ви да ствар но сти (кроз 
жен ско-му шки од нос), где се це ли на обра зу је при ме ном кон тра пункт ског по ве зи ва ња 
ра зних пла но ва, пле сних об ли ка и фи гу ра (стил ских фи гу ра) и дво стра ног осве тља-
ва ња те ме кроз мо тив двој ни ка чи ја функ ци ја на ди ла зи пси хо ло шку и пре по зна је се 
као ком по зи ци о на стра на де ла. Украт ко, пред мет ви ђе ња при по вед ног Ја и на чин 
при ка зи ва ња по ста је функ ци ја ње не са мо све сти (Бах тин). Ми не ви ди мо и не са зна је-
мо „Ко је“ На ђа/Сне жна кра љи ца и при по вед но, ствар но сно Ја, већ ка ко оне по ста ју 
све сне са мих се бе и сво јих же ља и ка ко на по слет ку до ла зи до њи хо вог ис пу ње ња у 
тре ну ци ма бу ђе ња, на гра ни ци сна и ја ве, ста па ју ћи се у јед ном те лу у јед ној тач ки – 
по лу сну-по лу буд но сти (крос фејд). Не ма по де ле на уну тра шње и спо ља шње, уко ли ко 
ју је би ло, она се бри ше. По сто ји са мо по де ла из ме ђу оног за се бе и по се би, ка да се 
бив ству ју ће и бив ство ука зу ју као јед на це ли на од ра жа ва ју ћи се јед но у дру гом. 

Жуд ња за до ди ром, так тил ном чул но шћу, ова пло ће на је у пле су („Чу ло до ди ра нас 
пре ва зи ла зи све“). Они ри зам сал се ком пле мен та ран је фла не ри ји, лу та ла штву па ри-
ским квар то ви ма и па са жи ма Бре то но ве На ђе. Так тил ност се у ствар но сти ис по ља ва 
на тип ка ма та ста ту ре и сне жној, ле де ној бе ли ни по вр ши не word до ку мен та из ко је 
На ђа/Сне жна кра љи ца искри, од но сно у ко јој и про тив ко је се ствар но сно Ја огле да,7 
док уво ђе ње на зи ва му зич ких ну ме ра и из во ђа ча мо же да се ту ма чи као де кор, ам би-
јент за уткан са др жај, од го вор на рас по ло же ње или као аутор кин ко мен тар опи са ног 
са др жа ја, те на сто ја ње да чи та о ца до ве де у од ре ђе но пси хо ло шко ста ње, чи ме се 

6 „Има ги на ци ја не по зна је не-би ће [...] Свет ви ше ни је на спрам ње га. Ја ви ше ни је су прот ста-
вље но сви је ту. У са ња ри ји ви ше не по сто ји не-ја. У са ња ри ји не ви ше не ма функ ци је: све је 
при хва та ње“ (Ба шлар, исто, 195).
7 „Наг ну ла се над текст и при пре ми ла да не го ду је“ (12); „Хте ла сам чи сто. Без ре ту ша, прав став 
и су жен реч ник. Тран спо зи ци ја пат ки це у лајт мо тив, у пер со ни фи ка ци ју. Хте ла сам од све га 
што је огра ни ча ва да на чи ним је дан без о па сан, раз от кри вен хи пер текст. На клик од те бе, али 
ипак тек на клик“ (21); „Кад кур сор че ка на те бе, са знаш ка ко је иро ни ја пит ка ствар. Она до ла-
зи и од ла зи, не му чи је дан без сло ва. Све ми је да ла, са мо да јој пре пу стим му шкар ца, одев ну 
ком би на ци ју, ра чун у бан ци. Па и ни је ми не што фан та стич но. Пре ла зна је сум ња, иако дру га 
нам је то пло та, дру га вру ћи ца. Во ле ла бих у ње ном тре пе ту, на крат ко, да огре знем. Кад се на-
је жим пред екра ном, да имам об ја шње ње. Да се у те лу по кло пи мо“ (25); „Пу сти ла сам је да се 
над моћ но по ста вља на су прот, са пр сти ма на та ста ту ри“ (26); „Дру га же на чу чи у уну тра шњем 
мо ни то ру“ (35).
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ин тер ме ди јал ни аспект књи ге ис пу ња ва. Удва ја ње се од и гра ва по прин ци пу су же не 
пер спек ти ве: ствар но сно Ја се огле да у се би ко је се огле да у На ђи ко ја се огле да у 
Сне жној кра љи ци ко ја је од раз хлад не ра ци о нал но сти и уга ше них емо ци ја ко је за ро-
бља ва ју и емо ци је при ја те ља Ка ја,8 пер со ни фи ка ци ју иде ал ног му шкар ца, ко га при-
по вед но Ја по ку ша ва да осло бо ди од свог емо ци о нал но не до ступ ног двој ни ка.9 Он-
то ло шки па ра докс је у сле де ћем: двој ник је двој ник двој ног би ћа. У са мо ћи са ња ри је 
при зи ва ју не ста ла би ћа, про шлост се удва ја, жи вот се удва ја, би ћа се удва ја ју у сво јој 
иде а ли за ци ји. Да кле, са мот ни са њар се су о ча ва са ква дри по лар ним са ња ри ја ма,10 
дво стру ки дуо, ка дри јал, ко ји при по вед но Ја оства ру је са сво јом „дру гом же ном“, Али-
сом (У зе мљи чу да, У зе мљи са дру ге стра не огле да ла) – де вој чи ци у пре де ли ма ма ште 
и сно ва са ко јом се при по вед но Ја по и сто ве ћу је (и нај зад, „по кла па“) – од но сно, бес
крај ни пла ви круг и су ма тра и зам Ми ло ша Цр њан ског – као оли че ња11 иде а ли зо ва ног 
му шкар ца/при ја те ља (Ка ја) ка ко ме се уз ди же као над-Ја,12 не би ли се осло бо ди ло 
емо тив не уз др жа но сти. На сим бо лич ком ни воу, „по кер че ти ри да ме“ од го ва ра че тво-
ро дел ној ком по зи ци ји књи ге.

Сно ви, ма шта ња и без у мља13 у чо ве ку ства ра ју мо гућ ност дру гог чо ве ка и жи во та. 
На тај на чин чо век гу би прет по став ку о сво јој за вр ше но сти и јед но знач но сти и пре-
ста је да се „по кла па“ са са мим со бом и ства ра ди ја ло шки од нос пре ма са мом се би 
бре ме нит раз два ја њем лич но сти и ства ра њу двој ни ка. При су тан „ста ди јум огле да ла“ 
схва та се у свом основ ном ви ду као по и сто ве ћи ва ње, тј. као „пре о бра жај ко ји се зби ва 
у су бјек ту кад усва ја сли ку“ (Ла кан: 1983, 6), док је хе те ро ге ност ствар но сног, при по вед-

8 Ко га је Сне жна кра љи ца за ро би ла у свом ле де ном зам ку и пре тво ри ла му ср це у лед. Ње го ва 
нај бо ља при ја те љи ца Гер да кре ће у аван ту ру не би ли га про на шла и вра ти ла. Нај зад, љу бав и 
при ја тељ ство ота па ју лед, а Кај и Гер да схва та ју да са мо удру же ни мо гу да по бе де зло.
9 „[п]ристала сам на за ме ну те за. Мо ја ми је ма ла усту пи ла ме сто, а ни сам зна ла шта бих с тим. 
При хва ти ла је мо је коб не усло ве и ни сам има ла ви ше где да ин тер ве ни шем. На сме ши ла ми се 
кра јич ком усне, као са мој се би у огле да ло [...] Се де ла крај тог мре шка вог про стран ства и ну ди ла 
му сво је цр ве не ци пе ли це – не у за ме ну за ње га, од бе глог Ка ја – не го да му их по ша ље пу не 
зуб них су гла сни ка ко ји су је гу ши ли. Ре кла је да. Ре кла је: од ме ни ме [...] [п]огледала сам га у 
очи. И ни сам се ото пи ла. Би ло му је да ле ко те же не го ме ни, јер ја сам већ би ла не ко дру ги. По-
љу би ла сам га два пу та, тре ћи би ко бан био“ (28-29); „Дру га ће же на за ве сти те бе, а му шка рац 
то не ће про пу сти ти да при ме ти [...] И по ћи ћеш да га осло ба ђаш соп стве ног роп ства, а она ће 
оста ти у тво јој со би, раз го ро па ђе на у тво ме тек сту“ (35). 
10 Пре ма Фрој ду по сто је че ти ри об ли ка Ја: не све сно, пред све сно, Ја и над-Ја. Уз то, има ги нар ни 
по ре дак се за сни ва на ста ди ју му огле да ла ко ји има че ти ри ступ ња: нар ци зам, агре сив ност, 
иден ти фи ка ци ја и оту ђе ње, што од го ва ра квар те ту гла со ва, ду бле ти ма у Крос феј ду. 
11 „...на пе тост пре кла па ња го спо ди на пат ки це са ма ља ма на уну тра шњој стра ни руч ног згло ба 
и мла дог Цр њан ског, чи ја ко са има ту жан об лик“ (24).
12 „Ис под те бе Бе ли зец. Из над те бе Цр њан ски“ (12).
13 „На ђа ка же да умем за не ве ро ват но крат ко вре ме да пре тр чим ве ли ки ра спон осе ћа ња и 
да то ни је до бро“ (49); „Мо ја дру га же на усре ћи ла би успа ва не пси хо а на ли ти чар ке жи вим бла-
том сво јих сно ва, ко ји ма по ку ша ва да ме – хм, па ка ко бих ре кла – об ра ди“ (50); „Да, ту га је по-
ста ла оп ште до бро, то што са ња мо о при ват ним бо ле сти ма и при ват ним бо ли ма са мо је вар ка 
уобра же ни ка. Ра строј ство чу ла, ка жем, ви ше ни је умет нич ки про грам, но днев на за по вест, не-
ми нов но ис кли зну ће“ (63).
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ног Ја од раз ње не пси хич ке ре ал но сти чи ја је „огле дал на сли ка“, пре ма Ла ка ну, „праг 
ви дљи вог све та, ако по ве ру је мо рас по ре ду у огле да лу, ко је пред ста вља ха лу ци нант но 
и сно ви то ima go на шег те ла, би ло да су по сре ди ње го ве ин ди ви ду ал не цр те, тј. ње-
го ве сла бо сти, или ње го ве објек тив не про јек ци је“ (исто, 7). Та ко су бјект сну је фан та зме 
од рас пар ча них сли ка му шког те ла (ле ђа, ма ља ве гру ди, бу ти на, сто па ло) ко ји пред-
ста вља ју же љу ова пло ће ну у сли ци ма хом еро ти зо ва них са др жа ја („Не ма ли ца, са мо 
ша ке пам ти, а и оне се рас та чу, ко нач но са гле да не ва ра вим пам ће њем. Ни ка да не ће 
би ти тог му шкар ца из сна. Мо жда са мо, с ве че ри, у од ра зу ауто бу ског про зо ра, ухва-
ћен на се кунд. И то ни је ло ше“). 

Мо тив сал се и дру гих пле со ва ис ти че про блем бли зи не и осе ћај но сти.14 По пут 
ли те ра ту ре у Крос феј ду, плес се ис по ља ва као дис по зи тив, апа рат у функ ци ји је зи ка.15 
Плес је (спо ља шњи) ди ја лог му шког и жен ско прин ци па ко ји се ар ти ку ли ше као не-
вер бал ни го вор, го вор те ла, пи са ње те лом (Ј. Кри сте ва, Л. Ири грај) као тка ња тек ста 
(Н. К. Ми лер) у про сто ру, ко ји у се би но си еле мен те флер та, за во ђе ња (сал са), иза зи-
ва ња (рум ба), емо ци о нал но сти (фла мен ко) у на по ру да се до ђе до жу ђе ног сје ди ње ња 
у емо тив ној не жно сти и фи зич кој бли ско сти (сон), док тан го пред ста вља „чист шо ви-
ни зам“, фа ло цен трич ност, ла тент ну до ми на ци ју му шког прин ци па и де лат ну спо соб ност 
да се же на „во ди“.16 Тре ба под се ти ти да је функ ци ја огле да ла пре суд на у пле су. По кре ти 
парт не ра, јед ног на спрам дру гог, тре ба да се огле да ју, док се и са мо ве жба ње пле сних 
фи гу ра од ви ја пред огле да лом. Са мо на тај на чин се до сти же са вр шен ство ко је обе ћа ва 
ис пу ње ње, „по кла па ње“. Огле да њем пле са чи тра же аде ква тан об лик, об лик ко ји им 
при ста је и, нај зад, парт не ра са ко јим ће оства ри ти же ље ни склад, ме ру у ин ве сти ра ни 
од нос. Парт не ро ви по кре ти се чи та ју, ан ти ци пи ра ју и та ко се гра ди од нос и пра ће ње 
те ла/тек ста.17 Да ју ћи по кре ту пред ност на спрам ре чи, углед ни фран цу ски ко ре о граф, 

14 „Сне жна кра љи ца је љу бав на при ча, ре кох. Уко ли ко се раз дво јиш од сво је дру ге же не, ма-
ле ни ће му шка рац оста ти за ро бљен у њој, иако ми слиш да си ти та ко ја му је по треб на“ (39).
15 „Ро ма ном о пле су вер ба ли зо ва ла би оно че му се то ли ко ра ду је – осве шћи ва ње те ле сно сти“ 
(22-23); „Бла ги по ти сак пр сти ју пр сти ма. И за ма ло, са мо лу дач ки за ма ло – ве ра да све мо же 
за и ста да бу де та ко, чо век и же на и такт и на бој. Усред сре ђе ност не на ко рак, но на по ти сак, 
на при чу: же лим да те гле дам док се увр ћеш, по ка жи ми сво је те ло као да је то све што имаш; 
же лим да кре неш уна траг, да мо ја но га ме ђу тво ји ма све до чи о не мо гућ но сти коб не по гре-
шке; да пру жаш но гу као у бес крај, док кла ве пе ча те на јед ном ис пра жње ни свет... Уме она то, 
но са мо у ва ку ум-ко ра ку, са мо из бри са на. А ме ни ипак тре ба траг“ (24).
16 У пле су по сто је му шки и жен ски ко ра ци, с тим да парт не ри мо гу да бу ду два му шкар ца, од но-
сно, две же не, где ће јед но у оба па ра пре у зе ти жен ске, од но сно му шке ко ра ке. У овом сми слу, 
Крос фејд мо же да бу де пред мет раз ма тра ња пол них раз ли ка и иден ти те та, фе ми ни стич ке 
кри ти ке, жен ских сту ди ја, gen der и qu e er сту ди ја: „При хва та ње те ле сне пер спек ти ве ви ше по ка-
зу је да те ло мо же да до би је моћ ко ја об ја шња ва пол не раз ли ке и ко ја та ко ђе мо же да по ста не 
ва жан кључ за раз у ме ва ње жен ске и му шке пси хе“ (ви де ти: Ана Бу жињ ска и Ми хал Па вел 
Мар ков ски, Књи жев не те о ри је XX ве ка, пре ве ла Ива на Ђо кић-Са ун дерс, „Слу жбе ни гла сник“, 
Бе о град, 2009). При мер из ро ма на: „Али сам кро чи ла уна траг он да ка да ми је пре пу сти ла му-
шку ро лу“ (31); „У овој со би као да је све из у зе то сво јим дру гим по лом, сво јом дру гом сфе ром; 
са мо ја бдим“ (57). Ми се у тек сту за др жа ва мо на они рич ким мо мен ти ма.
17 „Ма ло шта по ни шта ва плес, ма кар га би ла не све сна у свим син хро ним ва ри јан та ма. Свет ски 
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Серж Ли фар је у свом Ма ни фе сту ко ре о гра фа на пи сао: „У по чет ку бе ше по крет“, чи ме 
је су ге ри сао на про ме ње но ве ро ва ње у ства ра ња све та, од стра не чо ве ка. Те ло се не 
ту ма чи са мо као кре а тив ни мо ме нат, оно је из раз ко ји се бе са ња као та кво. Оно је 
си нер ги ја (Е. Финк) ко је мо же да се ме ња, пре о бра жа ва, да пре о бли ку је је дан об лик у 
дру ги, или да се бе пре тво ри у (не што) дру го, уз ди ћи се, су бли ми са ти са мог се бе. Умет-
ност се та ко по ка зу је као са вр шен на чин са мо по твр ђи ва ња и са мо о по вр га ва ња, пут 
сла вље ња сло бо де, син те за ду ха и те ла и са мо о ства ре ње би ћа. 

Дра ма су прот них по ло ва оства ру је се кроз су прот ста вља ње сна и са ња ри је.18 Крос
фејд је за сно ван на ди ја ло гу при по вед ног Ја са са мим со бом, за пра во, са сво јим же-
ља ма, што ре зул ти ра ре флек сив ним мо но ло шким епи зо да ма ин тро спек тив ног про-
пи ти ва ња ко ји су бјек ту књи ге по ма же да от кри је се бе, а са тим да от кри је свет и чи ја 
ствар ност ће му обе ћа ти ис пу ње ње це ли не. Же ље, да кле, во де ди ја лог (са успо ме на-
ма или ре ми ни сцен ци ја ма), а ал те ри тет жен ског и му шког ја вља ју се у са мо ћи би ћа. 
Пре ма схва та њу Јун го ве шко ле пси хо а на ли зе, људ ски пси хи зам је дво по лан, а под свест 
ни је по ти сну та свест не го пр вот на при ро да ко ја од ра жа ва два по ла. Пре ма то ме, го вор 
о жен ско-му шком по ла ри те ту је, пре ма К. Г. Јун гу, го вор о ду би на ма под све сног. Ди ја-
лек ти ка му шког и жен ског од ви ја се у рит му ду би не, ко ја се кре ће од ма ње ду бо ког и 
све ма ње ду бо ког (ma scu li num) ка ду бо ком и све ду бљем (fe mi ni num). Дру гим ре чи ма, 
са ња ри ја је у зна ку ани ме, од но сно, по е ти ка са ња ри је је по е ти ка ани ме (в. Га стон Ба-
шлар, По е ти ка са ња ри је). Усме ре на на ани му, же на са ња у ани му су, и обрат но. Са ња-
ри ја ани ме је ис пу ње на сли ка ма ко је пред ста вља ју до ку мен те при род не, чи сте са ња-
ри је, ко ја је уну тра шње на че ло спо ко ја и уну тра шњих, ду бо ких са ња ри ја, ду бо ких 
успа ва них во да. Ани ма је, у из ве сном сми слу, са мо до вољ на при ро да, спо кој ни фе ми-
ни нум. Она пле ше и са ња ри, и то је рад ње не са мо ће. „Са ња ри ја је – а не сан – сло бод на 
екс пан зи ја ани ме“ (Ба шлар, 92). У Крос феј ду са ња ју ру ке и са ња те ло.19 Из ме ђу ру ке и 
ства ри, му шка ра ца, раз ви ја се пси хо ло ги ја. Же на про јек ту је на же ље ног чо ве ка вред но-
сти ко ји ма стре ми њен вла сти ти ани мус. Урав но те же ност про јек ци ја обра зу је чвр сте 
ве зе ко је са мо услед су да ра са вар љи вом ствар но шћу до при но се ути ску про ма ше но-
сти. Та да на сту па са ња ри ја ко ја ис кљу чу је из дра ме сва ко дне ви це. У су прот ном, ове 
две спој не сна ге у ста њу су да са вла да ју пре пре ке ствар но сти. Про јек то ва њем вла-
сти те ани ме на би ће сво је же ље са њар же ли да ње го ва про јек то ва на ани ма има исто 

плес. Не ки пле шу успо ре но, не ки као на по крет ној тра ци, а не ки та ман ка ко тре ба. Па ро ви се 
не до ди ру ју, по ди јум је пре ши рок, али че сто као да о не што круп но со лид но уда ре, не ви дљи-
во, али опи пљи во. Ка ко пад не, та ко се бр же-бо ље по ди жу и вра ћа ју на по чет ну фи гу ру. Све се 
то од и гра ва уз јед ну те исту пе сму, иако ти је те шко да у то по ве ру јеш“ (70–71).
18 По Ба шла ру сан при па да му шком, а са ња ри ја жен ском прин ци пу – ин си сти ра ње је на жен
ско сти са ња ри је као фе но ме на и жен ском ро ду име ни це ко ја тај фе но мен озна ча ва, док је сан 
му шког ро да. На јед ном ме сту у ро ма ну, у фу сно ти, при су тан је мо ме нат ви ше стру ког удва ја-
ња сна, од но сно, са ња ри је – сан ани му са у сну са ња ри је ани ме. На и ме, ани мус по се за њем за 
ми том о ра ђа њу Еве из Ада мо вог ре бра об ја шња ва свој сан о ра ђа њу же не („кће ри мо га сна“) 
из „нео бич ног по ло жа ја“ ње го ве бу ти не (64–65).
19 Ви де ти сту ди је о игри: Мир ја на Здрав ко вић: Те ло са ња, КОВ, Вр шац, 2010. и Ро же Ка јоа: Игре 
и љу ди, Но лит, Бе о град, 1965.



210

та ко свој лич ни ани мус ко ји „не ће би ти од раз ње го вог вла сти тог ани му са“. Ани ма 
ко ју про јек ту је ани мус тре ба да бу де пра ће на ани му сом „до стој ним парт не ро вим 
ани му сом“. Реч ју, про јек ту је се двој ник. На тај на чин са њар са ња свог двој ни ка, а двој-
ник га по др жа ва. Са ња ри ја ко ја иде а ли зу је од но се ани ме и ани му са је „ин те грал ни 
део ствар ног жи во та; са ња ри ја је ак тив на сна га у суд би ни би ћа ко ја сво је жи во те же-
ле сје ди ни ти све ве ћом љу ба вљу“ (в. Ба шлар, 115). 

Уко ли ко те ло са ња, на осно ву при ме ра ко ји те ма ти зу је пи са ње мо же мо ви де ти ка ко 
са ња текст, од но сно, ка ко се са ња о ре чи ма: „Оста нем на зву ку. Опет се дам за пра зан 
лист, али све што имам је не све стан осмех (кур зив Б. Ж.) за ко ји ве чи то оста јем глу па, 
на ја ви [...] Јер ћи ри ли ца све раз мек ша, ле пи ми се пар чад за ру ке, у сре ди шту оста је 
бес по врат но бра шно, и са мо ми на пра ви до дат ни по сао да ски нем бес ко ри сну ма су 
са пр сти ју, кад већ ни шта не ћу за ме си ти. Ла ти ни ца, пак, све са се че, и пре не го што сми-
слим реч, пр ви слог одво ји од пред ви ђе ног, учи ни га бес ко нач но про из вољ ним, чак 
са мо стал ним, та ме ком би на то ри ка оста вља ин фан тил но за грц ну том. На кон не ко ли ко 
по ку ша ја, с пр сти ма ра ши ре ним на де ци ме тар од та ста ту ре, чу јем као не ки со ло на 
ги та ри, крај пе сме ко ју бих мо гла да пре по знам ју че, али не да нас. И то је још са мо пе-
тељ ка за ко ју се при др жа вам. Не ма гра не, ни ти пло да. Тек мо жда звук ко шти це ис пљу-
ну те у да љи ну. У бор до цев спољ ног ту ша, са те ра се ви кен ди це“ (стр. 11). Са ња ре ње о 
не мо гућ но сти пи са ња већ је ис пи са на стра ни ца. Пра зна стра ни ца при зи ва са ња ри ју. 
То са ња ре ње је са ња ре ње ко је се пи ше. Сли ке се ре ђа ју и рас по ре ђу ју. Ма ло пре смо ви-
де ли да се са ња ри ја од ви ја у ани ми, а сан у ани му су. Пре ма ту ма че њу Ба шла ра, „[ж]енски 
род у ри је чи на гла ша ва ра дост го во ре ња. Али по треб на је ту и из вје сна љу бав пре ма 
бла гим зву ци ма“ (Ба шлар: 1982, 54), док „во ље ти ства ри због њи хо ве упо тре бе, то при-
па да му шком ро ду“ (исто, 56). Од ло мак по ста вља два пи сма јед но на спрам дру гог, те-
ма ти зу је ан дро ги ност пи сма. Ћи ри ли ца се узи ма као са ња ру ју ћа сме са ани ме, те сто,20 
док са ња ри ја о ла ти нич ном пи сму ну ди агре сив ни је од ли ке, свој стве не му шком прин-
ци пу, ани му су.21 Од ло мак ис ти че не за до вољ ство и не моћ да се текст гра фич ки ар ти-
ку ли ше, и је ди ни по кре тач са ња ра ре чи, „пе тељ ка за ко ју се при др жа ва“, је звук, звук 
пред ме та из ствар но сти ко ји под сти че са ња ри ју ре чи и на ста ја ње сли ка у тој ме лан-
хо ли ји тре нут ка. Пи шу ћи, ослу шку је мо уну тра шњу звуч ност ре чи, јер ре чи дру га чи је 
зву че под олов ком, а дру га чи је под пр сти ма на та ста ту ри ра чу на ра – по го то во ка да 
пи ше мо ћи ри лич но пи смо ла ти нич ним сло ви ма та ста ту ре, на шта упу ћу је го ре на ве-
де ни од ло мак – и та да до ла зи до удва ја ња пи сма ко је нам ауто по е тич ки из ра жа ва 
пси хо ло шке фи не се при по вед ног Ја. Украт ко: „Хер ма фро ди ти зам и дво сми сле ност се 
пре пли ћу“ (Ба шлар, 57). Са ња ри ја је де лат ни ја у пи са њу олов ком, пен ка лом, на лив пе-
ром. Та да во ди мо ра чу на о ва ја њу сло ва по хар ти ји при ис пи си ва њу ре чи у чи ју уну тра-

20 „У са мо ћи, до вољ но је да нам под пр сте до ђе ти је сто, па да поч не мо са ња ри ти“ (Ба шлар, 
исто, 195); „Ти је сто ко је се гње чи уно си у пр сте бла гу са ња ри ју“ (исто, 239).
21 Упо ре ди ти део од лом ка где се го во ри о ка рак те ру ла ти ни це и на ше сво ђе ње ла ти ни це под 
го вор ани му са са сле де ћим од лом ком из ро ма на ко ји опи су је го вор/ар ти ку ла ци ју му шкар ца: 
„Див но је ћу та ти с му шкар цем, још леп ше не раз у ме ти га ни ре чи. Не кон тро ли са но се ис кљу-
чу јеш, он ску пља обр ве, по ка зу је сво ју ин те лек ту ал ну бо ру и отва ра уста, из ба цу је ку пле те су-
гла сни ка, са мо гла сни ка, по лу гла со ва, не све стан да је за те бе уту љен и фи зич ки пре на гла шен“ (33).
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шњост се пре ме шта мо. Му зи кал ност у Крос феј ду је, да кле, на јед ном пла ну, у ам би јен-
ту де ла и ње го вог спо ља шњег све та, а, с дру ге стра не, до ста ин тим ни је, у ре че ни ца ма, 
ис ка зи ма, сли ка ма ко је су про из вод уну тра шњег го во ра, са ња ри је при чи та њу и ми-
шље њу у са мо ћи ко ја кон сти ту и шу пи са ње.

Чи та ње тран спо ну је пси хич ке фе но ме не прет ход но тран спо но ва не пи са њем. Оно 
је на ро чи та пси хич ка ре ал ност. Про цес чи та ња ко ји прет хо ди пи са њу од ви ја на два 
ни воа: у ани му су и ани ми. Ани мус чи та ма ло, а ани ма мно го, ис ти че Ба шлар (нав. де ло, 90). 
Уко ли ко ли те ра ту ру (К. Ан дер сен, А. Бре тон, Л. Ке рол, М. Цр њан ски) у Крос феј ду узме мо 
као „ап со лут ну вред ност“ ли те рар ни чин из два ја мо из исто риј ског кон тек ста и кон тек-
ста пси хо ло ги је. Лек ти ра, књи га има осо би ну трај но сти. Она је исто вре ме но ствар ност 
при ви да и при вид ствар но сти. Она има свој ство из ди за ња, из два ја ња из сва ко дне ви це 
и уве ћа ва ње жи во та. Уво ђе ње му шких ауто ра, Ан дер се на, Бре то на, Ке ро ла и Цр њан-
ског, све до чи о ли те рар ном ства ра њу жен ских ли ко ва од стра не му шких ауто ра са 
ко ји ма се, та ко ђе, у овом слу ча ју, иден ти фи ку је, по и сто ве ћу је ани ма при по вед ног Ја 
Крос феј да. Пи та ње за ис тра жи ва ње је ко ли ко ли ко ви лек ти ре го во ре о ства ра лач ком 
ани му су, од но сно ани ми. По ло жај ли те ра ту ре у Крос феј ду по ста вља пи та ња о ва жно-
сти и ме сту књи жев но сти у жи во ту: мо же ли лек ти ра да за ме ни ствар ност; има ли 
књи жев ног ства ра ла штва без има ги на ци је; ствар но сти без сно ва; од но сно, ни је ли 
жи вот ис пра зан и про за и чан без умет но сти; мо же ли сан да се пре ве де у ствар ност 
као што се у сан пре во ди ствар ност; о ва жно сти бај ки; чи ни ли нас књи жев ност при сут-
ни ји ма у жи во ту, итд?22 

Крос фејд је са ња ри ја о удва ја њу и сје ди ње њу; жи вот у дво стру ком, жи вот кроз 
дво стру ко, ро ман у ин тим ној ди ја лек ти ци ани ме и ани му са, они ри зма и ствар но сног, 
удво стру ча ва ње а не рас по лу ћи ва ње би ћа. Дво пол ност се очи та ва као ди ја лек ти ка 
вр хун ца, ег за лат ци ја ани ме и ани му са. Ан дро ги ност са ња ра је ан дро ги ност тек ста, 
ан дро ги ност тек ста је ан дро ги ност све та. Ра зро кост са ња ре ња је ра зро кост све та. 
Пре во ђе ње о ко јем је реч има ауто по е тич ки ка рак тер, уоста лом као чи тав по ет ски 
ро ман ко ји је ма ни фе ста ци ја ан дро ги но сти. Про бле ма ти зо ва ње пре во ђе ња ти че се 
пре во ђе ња из сфе ре они рич ког у ствар но сно, да се ра ци о на ли зу је сан, да се пре ве де 
на дру ги је зик, по ет ски у про зни дис курс; тра же ње екви ва лен та; удва ја ње ко је ће до ве-
сти до кон сти ту и са ња дво стру ке ро дов ске фи гу ре, жан ра пе сме у про зи као са мо стал-
не и је дин стве не ми кро це ли не; пи са ње на гра ни ци жан ро ва, на гра ни ци они рич ког 
и ствар но сног, њи хо во про жи ма ње и по кла па ње. На кра ју, Крос фејд је поетски роман 
који истражује границе врста, родова у смеру изразите имагинације. Његова унутрашња 

22 „Опет се дам за пра зан лист, али све што имам је не све стан осмех, за ко ји ве чи то оста јем 
глу па, на ја ви“ „Тре ба ло је та да да до ђе На ђа и да тра жи сво је. (11); [...] „Исти на је да не ма при че. А 
при ча ка же да не ма исти не. До не ла сам јој при чу о пла вом и цр ном му шкар цу ко ји ми за ка зу ју 
са ста нак у исто вре ме [...] До ста. Та је при ча из сна и не ва жи се, од сеч но је од би ла на пад “ (13–14); 
[...] За ка чи ле смо се око те при че око љу ба ви ко је не ма. Ми слим, не ма јед не кад има дру ге“ (17); 
„Не мо гу јој да ти при чу ко ја ће би ти це ло ви та и не мо гу да ра за бе рем фа бу лу“ (18); [...] „Не ћеш 
на пи са ти ни шта нео сен че но ауто ри те том. Ре кла је, или по ми сли ла“ (20); [...] Она – та ква – мој 
је ауто ри тет“ (21); „Али за то во лим овај на да све де мо крат ски си стем: пи са ти чак и кад је пи сац 
од су тан. Или је у не до лич ној по зи“ (31).



логика се очитава у дисперзији утисака, мисли и рефлексија, интермедијалности, бо-
гатсву слика и детаља, променљивости ритма и унутрашње риме; у симултанизму 
прозног и поетског говора, бинарним опозицијама и контрапункту; хипертекстуалним 
релацијама, свега са свачим у вези, где свако од свачега зависи и у оном другом се 
огледа. У питању је дело које доприноси интересантном читању и рашчитавању, несва-
кидашњем и специфичном сусрету читалачке и текстуалне праксе, чиме текст губи 
своје прецизно жанровско одређење, прелива се и постаје флуидно поље различитих 
укрштаја списатељско-читалачких поступака.
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