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КЊИЖЕВНИ РАЗГОВОРИ ПОД ЕГИДОМ  
РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

(Славица Гароња: Жене говоре, Алтера, Београд, 2013)

На (јав ној) срп ској књи жев ној сце ни (ако се сло жи мо да та ко не што кон зи стент но, 
и са ин те гри те том, уисти ну по сто ји) већ по о дав но хро нич но не до ста ју књи жев ни 
раз го во ри. Пу но крв ни. Под сти цај ни. Из ср чи ке би ћа књи жев ног тек ста, и „тра па“ пи-
шче ве скрив ни це ко ја се на зи ва би о гра фи ја. За гре ба но (у кон тек сту) са дна со ци јал ног 
и по ве сног ка ра ка за на. Дѝвāн ком пе тент них и до ра слих, а хра брих, са упу ће ни ма и 
по све ће ни ма, и јед на ко нон ком фор ми сти ма. А при том, и јед ни и дру ги да су ства ра-
о ци, ка но ни зо ва ни у ли те ра ту ри, и пре по зна тљи ви у срп ској кул ту ри. Би ло да су пи сци, 
пе сни ци, или кул тур ни по сле ни ци, но ви на ри. На рав но, не гу би мо из ви да да је та квих 
раз го во ра (окру ње них у ве о ма чи та не књи ге, ко је су над ра сле свој екс клу зив ни по вод 
и иде о ло шко вре ме, и по ста ле из ван ред на, на не по сре дан на чин „до пун ска“ лек ти ра) 
и ра ни је би ло. Да се те пу бли ка ци је да нас ви ше и не мо гу на ћи, осим у тек по не ким 
ан ти квар ни ца ма. Ни ко ме не па да на па мет, ни ти има но ва ца, ни ти ико ви ди кул ту ро-
ло шког (и др жав ног!) раз ло га, да об но ви њи хо во из да ње.

Тра гач за злат ним ру ном (сло је ви тог) кра ји шког књи жев ног пи сма; ту мач овог 
„рас ку штра ног“, „за ча ра ног“ пи сма ко је је за ту ра но, ду бо ко, у там не фи ло ло шке пре-
тин це, јед но вре ме за пе ча ће ног цр ве ним во ском, и јед на ко то ли ко от кло ње ног не бри-
гом срп ске на уч не ми сли; ис тра жи вач – ка ко са ма ка же „жен ског књи жев ног ства ра ла-
штва“, и пре све га пе сник и про зни пи сац са мо свој не, лир ске оп ти ке – Сла ви ца Га ро ња 
на пра ви ла је ра ди кал ну пре крет ни цу у сфе ри књи жев них раз го во ра. На кон об ја вљи-
ва ња (је дин стве не) мо но граф ске сту ди је Же на у срп ској књи жев но сти (2010), пред 
на ма је са да – на са свим из ве стан на чин – ком пле мен тар на (и та ко ђе је дин стве на) 
пу бли ка ци ја Же не го во ре, у ко јој се на хо ди аутор ки них де сет књи жев них раз го во ра са 
нај по зна ти јим же на ма у срп ској кул ту ри и ли те ра ту ри (Рад ми ла Ма рин ко вић, Ве ра 
Це нић, Све тла на Вел мар Јан ко вић, Ана Шо мло, Љи ља на Ни ко лић, Ми ли ца Ми ћић 
Ди мов ска, Љи ља на Шоп, Гор да на Ћир ја нић, Мир ја на Ми тро вић и Дра ги ца Ср зен тић). 
Ини ци јал на ка пи сла, да та ко ка же мо, за ове раз го во ре (а што ће ре ћи и за об ја вљи ва ње 
на ре че не књи ге) био је (пре ма на во ду аутор ке) ин тер вју са проф. др Рад ми лом Ма-
рин ко вић, штам пан пре два на ест го ди на у Ле то пи су Ма ти це срп ске. (Пре уко ри че ња 
ових књи жев них (са мо)по сре до ва ња кроз фор му ди ја ло га, сви ин тер вјуи су пу бли ко ва-
ни у на шој ре фе рент ној пе ри о ди ци).

Мо ра се при зна ти да ни је ла ко го во ри ти о овој пу бли ка ци ји, по го то во на кон што 
се па жљи во про чи та аутор ки на гло са „О књи зи“ у ко јој је она су штин ски де фи ни са ла 
узро ке, раз ло ге и естет ску при ро ду сво јих „књи жев них раз го ва ра ња“. Сла ви ца Га ро ња 

РАЗМЕНА ДАРОВА

Анђелко Анушић



240

ни је (ни у јед ном ви ду сво је књи жев не и на чу не ма ни фест но сти) за точ ни ца фе ми ни-
стич ке фи ло со фи је, за го вор ни ца (пу ког) фор мал но-прав ног „из јед на ча ва ња же на и 
му шка ра ца“ на на чин ка ко је од то га устро јен чи тав „по ли тич ки по крет“ ко ји је уве ли ко 
по при мио иде је и ре то ри ку (да не ка же мо ман тру) фа мо зних не вла ди них удру же ња 
и „не прин ци пи јел них ко а ли ци ја“, и же ну, као ком плек сно ан тро по ло шко, естет ско, ме-
та фи зич ко и со ци јал но би ће још ви ше изо ло вао, су прот ста вио, „оту ђио“, ин стру мен та-
ли зо вао и уда љио. Она же ну (би ло да је она њен ли те рар ни ју нак, као на пр. у ро ма ну 
Под Ме се че вим лу ком, или у нај но ви јој књи зи при по ве да ка Изи ди на коп ча, или пак да 
је „пред мет“ ње них на уч них ис тра жи ва ња) увек ви ди/учи та ва као рав но прав но би ће 
– шта ви ше, ја че и рав но прав ни је од ње ног (мах ни тог!) пар ња ка за естет ски атри бут 
(чин!) ко ји је бе ло дан и не при ко сно вен. Је сте да Сла ви ца Га ро ња у сво јим ин тер вју и ма 
са зна ме ни тим же на ма „про пи ту је ства ри“ из угла (под ра зу ме ва не) род не рав но прав но-
сти – али то ње но ста но ви ште од у век је би ло ин кор по ри ра но у аутор ки но ли те рар но 
и ис тра жи вач ко гле ди ште, у ње ном ства ра лач ком прин ци пу, као не што што је већ од 
иско на усво је но/осво је но, афир ми са но по аутен тич ним, оп штим су шти на ма жи во та 
као та квог, кул ту ре и књи жев но сти као та квих. Нај зад, то не на ме тљи во, при род но 
су ге ри шу и ње не са го вор ни це, од но сно, тај ути сак син те тич ки кри ста ли шу са ми раз-
го во ри, ко је (обо стра но) по кре ћу, и др же на за вид ној, го то во есе ји стич кој ра зи ни, 
кре а тив не си ле умет нич ког и на уч ног геј зи ра. 

Ево не ких ви со ко ре пре зен та тив них ак це на та (ме ста), ам бле ма тич них за по е ти ке 
(и жи вот на на че ла) „бе ле три зо ва них“ аутор ки, ак це на та ко ји сен че њи хо ве бо га те, 
жи вот не, рад не и ства ра лач ке би о гра фи је.

 „...Сви ми, и же не и му шкар ци, ко ји смо пре жи ве ли Го ли оток, тре ти ра ни смо јав но 
или пре ћут но, као гра ђа ни дру гог ре да... [...] Мој жи вот ни пут је у (за)да том вре ме ну и 
те жак и леп, са др жај но бо гат и за ни мљив. За то, из сво јих се ћа ња и сво га пам ће ња не бих 
из бри са ла ни шта. Још сам жи ва, и све је у ме ни жи во...“ (Ве ра Це нић, го ло о то чан ка, 
пи сац из ван ред ног ауто би о граф ског ро ма на Ка њец фиљ ма, као и ро ма на Иста при ча, 
ко ји су го то во пре ћу та ни у срп ској кул тур ној и књи жев ној јав но сти).

„...Бо јим се да се кул ту ри пам ће ња не по кла ња до вољ но па жње ни у јед ној ин сти ту-
ци ји од ко јих се та па жња с раз ло гом оче ку је. Да на шња про свет но-пе да го шка по ли-
ти ка је пред ве ли ким про це сом су штин ских про ме на ко је тре ба по че ти што пре, јер 
ће иона ко мо ра ти ду го да тра је, и, сва ка ко, то тра ја ње ће про ћи кроз не ко ли ко фа за. 
Кул ту ра пам ће ња је осно ва на ше са вре ме не кул ту ре, али и осло нац на шег ин те лек-
ту ал ног и ду хов ног по сто ја ња. [...] Же на мо же да пре ва зи ла зи све сво је сна ге, јер же на 
уме да из вла чи енер ги ју из сво јих соп стве них ду би на, и кад не зна да то чи ни. Си гур-
на сам да бу дућ ност – ко ју не ви дим као сре ћом по сут про стор, јер та квог ни не ма и 
ни је га ни кад би ло, ни ти ће ика да би ти – при па да же ни, ко ја од у век ства ра и но си 
жи вот на сво јим пле ћи ма...“ (Све тла на Вел мар Јан ко вић).

„...На зва ла сам ро ман по оч ној бо ле сти, мре ни ко ја за ма гљу је вид, али ко ја се мо же 
опе ра ци јом ски ну ти. Зна чи, жи ве ти с мре ном је из бор ко ји под ра зу ме ва за тва ра ње 
очи ју пред оним што се до га ђа, пред рас па дом дру штва, пред ла жи ма, пред злом, 
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са мо да би се за др жа ле сте че не по зи ци је, или те исте осво ји ле од оних ко ји их не ма-
ју... Та шти на над та шти на ма ко ја пре ра ста у чу до ви шност у тре нут ку ка да про па да 
јед на зе мља, ка да љу ди ги ну, ка да уби ја ју јед ни дру ге... При ка за ти то про па да ње, мо-
рал но и ма те ри јал но, на ви ше пла но ва, а не би ти тен ден ци о зан, већ по вре ме но и 
бол но иро ни чан, и са же љом да се об у хва ти жи вот, сло је ви тог жи во та, кроз свест, 
кроз то ко ве све сти ју на ка...“ (Ми ли ца Ми ћић Ди мов ска).

„(...) Књи жев ност је ши ро ко по ље за по зер ство, у њој је нај те же до сти ћи јед но став-
ност. Јед на вла сти та ми сао у тек сту вре ди ви ше од сто ти ну стра ни ца уче ног па па гај ства 
са ’ес ха то ло ги ја ма’, ’хре сто ма ти ја ма’, ’ен те ле хи ја ма’ и ’квин те сен ци ја ма’, тер ми но ло-
ги јом ко ја у од ре ђе ним књи жев ним пе ри о ди ма уђе у мо ду. [...] То је био иза зов за све 
Ср бе од пе ра ко ји су то ком де ве де се тих жи ве ли на За па ду. Мо гли смо ре ла тив но ла ко 
да се про би је мо на јав ну сце ну уко ли ко смо би ли спрем ни да по пљу је мо сво ју др жа-
ву и да мо сво је све до чан ство о то ме ко ли ко су Ср би ра то бо ран и ди вљи на род. Ни је 
до ла зи ло у об зир ни јан си ра ње те сли ке, а уче шће у ње ној про мо ци ји омо гу ћа ва ло је 
и бр зу лич ну про мо ци ју. То сам ис ку си ла не ко ли ко пу та као но ви нар, јер мо је име се 
на хо ди ло у адре са ри ма стра них до пи сни ка. У по чет ку су ме зва ли из ча со пи са и на 
те ле ви зи ји па се кли мо је ис ка зе на ме ру сво јих по тре ба, а ка сни је ме ви ше ни ко ни је 
ни звао... Овим ја не твр дим да су по је дин ци, шпан ски но ви на ри и уред ни ци, би ли 
не мо рал ни, са мо су пра ти ли јед но за хук та ло оп ште рас по ло же ње, али ми Ср би у ино-
стран ству је смо ста ја ли пред мо рал ном ди ле мом да ли да уско чи мо у тај воз...“ (Гор-
да на Ћир ја нић). 

„...Са ку пља ју ћи гра ђу за ро ма не, уста но ви ла сам да пр ви ве ко ви хри шћан ства при-
па да ју же на ма. Же не су чи ни ле ве ли ку ве ћи ну по кло ни ка но ве ре ли ги је. По гре шна је 
пред ста ва да су рим ске же не би ле за тво ре не у ку ћи, под за шти том и па ском сво јих 
му шка ра ца. То ва жи за ма ли број бо га тих же на и са мо за пр ве ве ко ве рим ског цар ства. 
У по след њим ве ко ви ма, бо гат ство и жи вот рим ских гра до ва по чи вао је на же на ма. 
Оне су про из во ди ле тек стил и грн ча ри ју, др жа ле пе ка ре и ку хи ње... Кад се хри шћан-
ство ја ви ло са иде ја ма о со ли дар но сти, са ма ри ћан ству, бри зи за бли жње, на и шло је на 
плод но тло пре све га ме ђу же на ма ко је су жи ве ле од сво га ра да. Не тре ба за бо ра ви ти 
да су зна ча јан про це нат ста нов ни штва у то вре ме чи ни ле мла де удо ви це, а та гру па 
же на бр зо је при хва та ла иде је хри шћан ства као сво је. У јед ном пе ри о ду же не су би ле 
све ште ни це. Али, де се так го ди на на кон Ми лан ског едик та, да кле кад је хри шћан ство 
по ста ло офи ци јел на др жав на ре ли ги ја, же не су то пра во из гу би ле. Био је то ре зул тат 
ком про ми са ца ра Кон стан ти на са ца ром Ли ци ни јем кад су де ли ли Рим ско цар ство“ 
(Мир ја на Ми тро вић)

„...Да, у про ле ће 1948, за љу ља ли су се од но си са Мо сквом. Та да сам би ла на функ-
ци ји за ме ни ка ге не рал ног се кре та ра Ми ни стар ства ино стра них по сло ва, у зе мљи ври. 
Иво Веј во да и ја иде мо код Вла де Ве ле би та. Он ка же: – Функ ци о нер Ми ни стар ства тре ба 
ују тро да пу ту је у Мо скву. Бу ди спрем на, Дра ги це. И та ко сам по не ла фа мо зно Ти то во 
пи смо Ста љи ну. Та ман по сла да сам по ми сли ла да пи смо отво рим! (Али у пи сму ко је 
сам до не ла од Ста љи на Ти ту, у ње го вом од го во ру, сто ји да је мог Во ју вр бо вао со вјет-
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ски ам ба са дор, а он га је од био. Ме ђу тим, то је ка сни је про ту ма че но: то су на пи са ли, да 
га по кри ју! Мо гу ће да је од та да на ста ло на ше пра ће ње). Ста љи нов од го вор са че ка ла 
сам у на шој ам ба са ди код ам ба са до ра Вла де По по ви ћа. Ухап си ли су нас три го ди не 
ка сни је, 31. ма ја 1955. Ме не у Ул ци њу, где сам не го ва ла бо ле сног све кра, а Во ју и ње го вог 
бра та на аеро дро му у Бе о гра ду кад су по шли да ви де оца Или ју, ко ји је био на са мр ти. 
Ни су до зво ли ли ни да се по здра ве са њим, а он је умро исте ве че ри. Ме не су осу ди ли 
на де сет го ди на ро би је, а Во ју ’као шпи ју на НКВД’ на пет на ест. Са на ма је у гру пи ухап ше-
на и осу ђе на и мо ја при ја те љи ца, Мил ка Жи ци на (на 8 го ди на), као и још не ки дру го ви. 
Сви смо ми, као ин те лек ту ал ци, нор мал но ди ску то ва ли о си ту а ци ји у зе мљи и све ту, 
кри ти ко ва ли ово или оно, али са мо на том ни воу, и ни кад ни шта про тив зе мље ни смо 
ре кли, али сви смо због то га за јед но стра да ли. Ни ка да ни сам би ла за Ре зо лу ци ју, али 
је сам по не ким пи та њи ма би ла не ис то ми шље ник са та да шњом вла шћу...“ (Дра ги ца 
Ср зен тић, ИБ-ло го ра ши ца; за јед но са су пру гом Во јом Ср зен ти ћем по ста ла је и глав на 
књи жев на ју на ки ња ро ма на Све, све, све Мил ке Жи ци не; но вем бра 2012. го ди не про-
сла ви ла је сто ти ро ђен дан).

Књи га Сла ви це Га ро ња Же не го во ре (са пор тре ти ма ин тер вју и са них) је дин стве на 
је у сво јој вр сти и жан ру; пи о нир ски је и вр хун ски по ду хват (као што су и ње не на уч не 
сту ди је) у књи жев ној пу бли ци сти ци код нас. Оно што је ка рак те ри стич но за ову књи-
гу, и што оба сја ва пу ним све тлом ње ну пр во ра зред ну вред ност, је сте то што ње на 
аутор ка „ак ти ви ра“ го то во сва по ља род не рав но прав но сти сво јих са го вор ни ца, не 
за др жа ва ју ћи се ис кљу чи во на при мар ном, про фе си о нал ном под руч ју. Њој су и те 
ка ко ва жни и дру штве ни, со ци јал ни ста тус ње них „иза бра них же на“, њи хов по ло жај у 
том ми љеу и (пу на) ства ра лач ка, рад на, кул тур на и људ ска оства ре ност. На рав но, све се 
то хар мо нич но фо ку си ра кроз при зму про фе си о нал не во ка ци је, упо ри шне тач ке из ко је 
се на сто ји са гле да ти (и до ку чи ти) же ни но ви ше род но, ства ра лач ко (естет ско, кул тур но 
и књи жев но) би ће; сло жен, емо тив но, пси хо ло шки и ми са о но из ни јан си ран свет же не.

Бу ду ћи да су по је ди не ју на ки ње на ре че не пу бли ка ци је го то во вр шња ки ње ми ну-
ло га ве ка, ње го ви ис пи сни ци и све до ци (као што су то Дра ги ца Ср зет нић и Рад ми ла 
Ма рин ко вић, па, на из ве стан на чин, и Ве ра Це нић и Све тла на Вел мар Јан ко вић), књи га 
Же не го во ре су бли ма тор но пре до ча ва и кул ту ро ло шки и дру штве ни пре сек (бо ље: ста-
но ви те пре се ке) то га ве ка, пор тре ти шу ћи (на ми кро и ма кро пла ну) де та ље (и це ли ну) 
со ци јал них, по ли тич ких, кул тур них, про свет них и књи жев них ин тер по ла ци ја тог вре-
ме на. Ако зна мо да је ани ма (пре су дан, жен ски сег мент чо ве ко вог би ћа!) ге не рич ки 
по кре тач сва ког ства ра ла штва ко је по ти че од му за умет но сти, он да се у овој књи зи 
мо гу на зре ти, или бо ље, на слу ти ти ду бо ко за пре та ни, фи ни обри си пси хо ло ги је књи-
жев ног ства ра ла штва. И ства ра ла штва као та квог, уоп ште.

Књи жев ни раз го во ри Сла ви це Га ро ња, над сво ђе ни књи гом Же не го во ре, до пу на су 
(нај бо ља мо гу ћа) ње ној мо но граф ској сту ди ји Же на у срп ској књи жев но сти. Али, исто-
доб но и им пулс аутор ки да про ши ру је (пре би ре и при би ра, што већ си гур но и чи ни) 
круг сво јих но вих са го вор ни ца, што се под јед на ко од но си на обје књи ге. Она је, та ко-
ђе, и под сти цај дру ги ма да ис тра жу ју и оста ла по ља род не рав но прав но сти (ак тер/к/е 
тог по ља), као што су ли ков на и му зич ка умет ност, при род не на у ке, дру штве ни жи вот, 
по ли ти ка, ди пло ма ти ја, осло бо ди лач ки ра то ви, ху ма ни тар на удру же ња, спорт.




