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САБЛАЗАН
једно од могућих читања романа Ваздушни људи Соње Атанасијевић 

При по ве да ње у пр вом ли цу чи та о цу увек на ла же на ро чи ту па жњу и опрез. Бу ду ћи 
да је та да ју нак је ди ни по сред ник ка до га ђа ји ма ко ји га се са мог нај лич ни је ти чу, ње-
го во све до че ње је услов но, јер се и не ба ви вас по ста вља њем ствар но сти, већ јед ног 
од мо гу ћих угло ва гле да ња на њу. Ако је на ра ци ја при том и ре тро спек тив на, па се 
раз ви ја око рад њи ко је су окон ча не и чи ји је ис ход при по ве да чу до бро по знат, то 
пре суд но ути че на на чин њи хо ве ин тер пре та ци је и усме ра ва се ман ти ку опи са. По ве-
ра ва ње уло ге на ра то ра не по сред ном уче сни ку рад ње, пре све га оста лог, во ди ње го-
вој ка рак те ри за ци ји: о че му год да при по ве да, ју нак нас увек вра ћа са мо ме се би и 
за го нет ки соп стве ног иден ти те та.

У Ва зду шним љу ди ма (Про све та, 2013) Со ње Ата на си је вић си ту а ци ја је сло же ни ја 
и од то га: при по ве да ње ју на ки ње, на став ни це кла ви ра Ири не, мо ти ви са но је ње ном 
стреп њом да је пси хич ки обо ле ла; уз по вре ме не кон сул та ци је с пси хи ја тром, она бе-
ле жи се ћа ња на љу де и до га ђа је за ко је сум ња да су јој мо гли за цр та ти суд би ну и 
до ве сти је до та квог ста ња. За то би се овај ро ман, услов но ре че но, мо гао по сма тра ти 
као кри ми на ли стич ки, али с пси хо ло шком не по зна том: пре жи ве ла жр тва узи ма на 
се бе уло гу де тек ти ва са за дат ком да от кри је (за та шка ну, по ти сну ту) тра у му, не би ли 
на тај на чин се би по мо гла. Раз у ме ва ње Ири ни не при че ће не по сред но за ви си ти од 
чи та о че ве про це не не са мо ње не на ра ви, већ и ду шев ног здра вља.

Чи ње ни ца је да све те окол но сти пре оп те ре ћу ју по ла зну при по ве дач ку си ту а ци ју: 
при мо ра на да сво је нај ду бље, по пра ви лу пр ља ве и бол не, тај не от кри ва пред не по-
зна ти ма (пред пси хи ја тром, али и пред на ма, чи та о ци ма, чи јег је при су ства та ко ђе 
све сна), и то да би јој би ла ус по ста вље на ди јаг но за (што је за осо бу ње них на зо ра исто 
што и из ри ца ње пре су де), ју на ки ња сво ју на ра тив ну свест пре тва ра у по при ште бор-
бе из ме ђу ис кре не по тре бе да се ис по ве ди и на го на да се оправ да, ин стинк тив но 
по ку ша ва ју ћи да се (пред пу бли ком) пред ста ви у што бо љем све тлу.

Увод но по гла вље је у ме та фо ра ма и сим бо ли ма са же ло глав не од ли ке ју на ки њи ног 
од но са пре ма про шло сти, а са мим тим и ње ног при по ве да ња; то је сво је вр сно ши-
фро ва но упут ство за чи та ње ро ма на. Оно нам Ири ни ну пси хо ло ги ју се ћа ња от кри ва 
кроз су прот ста вља ње Сва но вој: док за Пру сто вог про та го ни сту про шлост вас кр са ва 
у ми ри су ма дле на спон та но, го то во от кри вењ ски, за ју на ки њу овог ро ма на ми рис је 
об лик не ма те ри јал ног при су ства осо ба ко је јој ни су у ви до кру гу, али се на тај на чин 
ипак до во де у се ман тич ки бит ну ве зу; то су ње на мај ка и ћер ка. По ре де ћи то плу рер ну 
с ти ши ном у ко јој се ре чи го то ве као ко ла чи, она им пли ци ра да на ме ра ва да го спо да ри 
сво јим афек тив ним жи во том, да кле да ра ци о нал но упра вља на шим, али и соп стве ним 
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раз у ме ва њем успо ме на ко је ис пли ва ва ју на по вр ши ну; ис тра жу ју ћи сво ју про шлост, 
она је исто вре ме но и кон стру и ше, пре тва ра ју ћи је у при чу, да ју ћи јој при хва тљив 
(свар љив!), ако не и при вла чан об лик. 

То је глав ни раз лог ње ног пре на гла ше но ра ци о нал ног при сту па ин тим ним про-
бле ми ма ко ји, с об зи ром на чи ње ни цу да ни ко ме ни је да то да ин те лек ту ал но раз у ме 
соп стве ну лич ност ни ти да бе стра сно по сма тра до га ђа је ко ји га се ег зи стен ци јал но 
ти чу, де лу је из ве шта че но и де ти ња сто, по не кад чак и ка ри ка ту рал но. Ме ђу тим, ју на-
ки њи ном са мо по у зда њу је то нео п ход но, јер јој обез бе ђу је при вид кон тро ле и уз ди-
за ња над уз не ми ру ју ћом си ту а ци јом. Тре нут ке кри зе, то ком ко јих јој не успе ва да 
ра зум ски осве тли па ра док се сво јих пред ста ва, ју на ки ња раз ре ша ва кон ста та ци јом да 
је људ ски ум не до во љан и не са вр шен, а не да му се ње ни до жи вља ји (не ло гич но, не-
здра во) су прот ста вља ју или га ми мо и ла зе.

Ири на от кри ва не што осе ћа ња са ко ји ма би се чи та лац мо гао по и сто ве ти ти је ди но 
док об ја шња ва свој од нос пре ма при ка зи абор ти ра ног де те та, Ма ри ји, али је тај њен 
по тез крај ње дво сми слен, јер њи ме на во ди чи та о ца да се бе у њој пре по зна у тре ну-
ци ма у ко ји ма је она за пра во нај бли же ду шев ној бо ле сти. Ју на ки ња је, да кле, ма ни пу-
ла ти ван при по ве дач ко ји увек има у ви ду не са мо шта би чи та лац мо гао да по ми сли, 
већ и оно што са ма же ли да по стиг не: по ла зи јој, на при мер, за ру ком да, јед но став но 
и отво ре но го во ре ћи о ви зу ел ним ха лу ци на ци ја ма ко је су је пра ти ле од де тињ ства, 
симп то ме ду шев не бо ле сти нео сет но пре тво ри у до ка зе рас ко ши соп стве не ма ште, 
од у зи ма ју ћи им цр те не нор мал ног и је зи вог, док у увод ном по гла вљу, от кри ва ју ћи 
по во љан ис ход при че пре не го што ју је и за по че ла, она уна пред амор ти зу је мо гу ће 
ре ак ци је пу бли ке на оно што сле ди, ње но по до зре ње, мо жда чак и пре зир.

Иако уво ди чи та о ца у сво ју ин ти му, на ра тор ка с њим не ус по ста вља ве зе бли ско сти 
ни ти сим па ти је. Као што ни Ма ри ју ни је пу сти ла ду бље у сво је ми сли и као што је од-
би ја ла да с Де ја ном по де ли му зи ку, та ко је и чи та о ци ма ус кра ти ла оче ки ва ну мо гућ ност 
емо тив ног са у че ство ва ња у при чи; она не же ли да јој ико за ви ри у ду шу; ра ди је би да 
оста не и од бој на, да ни по сред но се бе не при ка же као не срећ ну мај ку скри ве не све-
то сти, не го да ри зи ку је да је са ми, без ње ног кон струк тив ног по сре до ва ња, про зре-
мо. За то има мо пра ва да по сум ња мо да је оно што ју на ки ња кри је пре те жни је и озбиљ-
ни је од оно га што от кри ва, као и да се, из не ког раз ло га, она при бо ја ва чи та о че вог 
су да, при пи су ју ћи му моћ да јој од ре ди суд би ну.

То нас до во ди до дру гог, скри ве ног мо ти ва Ири ни ног при по ве да ња: ис по ве да ју ћи 
сво је гре хе (при че му се абор тус и при жељ ки ва ње Де ја но ве смр ти по ка зу ју тек као 
врх ле де ног бре га), она же ли да фор му ли ше зва нич ну вер зи ју соп стве не про шло сти, 
сер ти фи ко ва ну од стра не струч ња ка (пси хи ја тра) и по све до че ну од чи та ла ца, што би 
јој обез бе ди ло ста тус оп ште при хва ће не исти не, чи ње ни це у ко ју се не сум ња. До ти чу ћи 
се те ме иде о ло шких кон тро вер зи на кон Дру гог свет ског ра та ко је су би ле суд бо но сне 
за чла но ве ње не уже по ро ди це, а са мим тим и за њен иден ти тет, она се из ја шња ва и 
о соп стве ном слу ча ју: про мен љи ва са да шњост (дру штве но-по ли тич ки кон текст) не-
из бе жно ме ња сли ку ми ну лих до га ђа ја, због че га се ни за јед ну (ка ко на ци о нал ну, 
та ко ни лич ну) исто ри ју не мо же ре ћи да је по у зда на (што су по ру ке и Сар тро ве Муч-
ни не). Већ са мим из бо ром до га ђа ја цен зу ри шу ћи са др жа је про шло сти, а на чи ном 
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њи хо ве ин тер пре та ци је по ку ша ва ју ћи да их сме сти у обра сце сва ко днев не ло ги ке, 
ју на ки ња чи ни исто што и њен во ље ни ујак, ко јег је пред ста ви ла као сим бол стра да ња 
и от по ра, а ко ји је, ма да све стан соп стве не из и гра но сти, твр до гла во остао ве ран сво јој 
вер зи ји исти не о Ста љи ну, ка ко му го ди не го ло о точ ких му ка не би из гле да ле про ма ше-
не и пот пу но бе сми сле не. Та кво по на ша ње је сте из раз ан ти дру штве но сти и нар ци со-
ид но сти, али не као афек тив не по сле ди це его и зма, већ иза бра ног на чи на жи во та 
ко ји је не пре ста на бор ба (про тив са мо га се бе) и стра да ње.

У ова квом све тлу са гле да на, по чет на при по ве дач ка си ту а ци ја се нео че ки ва но из-
о кре ће, сло же на, на пе та и не до след на, на го ве шта ва ју ћи пра ве раз ме ре кон флик та 
ко ји ју је мо ти ви сао. За то је чи та лац ро ма на у оба ве зи да уоча ва ве зе из ме ђу оно га 
што ју на ки ња го во ри и на чи на на ко ји она то чи ни, да ре ги стру је мо ду ла ци је ње них 
рас по ло же ња и искре но сти, да по ку ша ва да про ник не у раз ло ге због ко јих је по ја ва 
не ких лич но сти, ре ци мо спо ме ну тог уја ка или ро ди те ља ње не нај бо ље дру га ри це 
Ире не, пре на гла ше на, док су дру ге, њен отац на при мер, го то во пре ћу та не, да текст 
исто вре ме но чи та у свим прав ци ма и да над де тек тив ком Ири ном бу де де тек тив, 
ло ве ћи тра го ве ко је ова на сто ји да при кри је. Ка да му се та ко при сту пи, овај ро ман, 
ко ји се ина че чи та у да ху, ве ли ко ду шно от кри ва го то во за стра шу ју ћу сло же ност и 
де ли кат ност сво је струк ту ре, баш као и сми сла.

Ири ни но ам би ва лент но, из ну тра ра зо ре но и оту ђе но би ће је ди ни је прин цип је-
дин ства за са те лит ске де ло ве ро ма на ко ји се, по пут сли ка у сли ци, ре ђа ју ли не ар но, 
без из ра зи ти јих узроч но-по сле дич них ве за, про из во де ћи ефек те пер спек ти ве и ду би-
не. Да ју ћи те ма ма ви ше под ло га и боч но их осве тља ва ју ћи, она ви ше стру ко ре флек-
ту је и љу де и до га ђа је, али та ко да све оста је под ре ђе но ин те ре си ма ње не лич но сти; 
сав спо ља шњи свет би ва уву чен у ју на ки њи ну ин тим ну дра му, док се за ли ко ве ко мот но 
мо же твр ди ти да су пре пор тре ти ње них нај лич ни јих те ма не го објек тив них мо де ла. 
Оту да и уче ста лост мо ти ва ме ша ња под све сти ли ко ва, као и њи хо вог удва ја ња или ме-
ђу соб ног пре та ка ња, због че га ствар ни љу ди по вре ме но де лу ју утвар ни је од ва зду-
шних: ју на ки њи на пси ха је њи хов за јед нич ки из вор. То је, ујед но, и Ири нин за о би ла зан 
на чин да нај о се тљи ви је про бле ме раз мо три, али да се бе не до ве де у не по сред ну, 
ком про ми ту ју ћу ве зу ни са јед ним од њих.

Ју на ки ња, да кле, ни шта не пре ћут ку је, али о оно ме о че му јој је би ло нај те же да 
го во ри, из ја шња ва се по сред но, прет ход но га раз би ја ју ћи у па рам пар чад (сим бо ла и 
алу зи ја) ко ју ра си па по тек сту: као што је њен од нос пре ма оцу по ступ но от кри ван 
кроз све му шке ли ко ве у ро ма ну, од уја ка, пре ко Де ја на и Жи ва на, до су пру га на став-
ни це кла ви ра Ве лин ке, та ко се и ње на осе ћа ња пре ма мај ци да ју са гле да ти тек кроз 
ве зе из ме ђу пор тре та Ми ре, Рад ми ле и Ире не; њој са мој у тој сли ци при па да ме сто 
зло ста вља ног, на пред мет све де ног, бес по моћ ног де те та, До це или Уне.

Јед но од ју на ки њи них глав них ра зум ских по ма га ла у ис тра зи соп стве них пси хо ло-
шко-емо ци о нал них ду би на је сте Јун гов по јам ар хе ти па; она се на ње га по зи ва у стре-
сним си ту а ци ја ма, ка да је под сна жним при ти ском или док окле ва, по ку ша ва ју ћи да 
ра ци о на ли зу је или, пре, да убла жи оно што би тре ба ло да ка же.

Упор ност с ко јом у ње ној при чи уса мље но од зва ња Јун го во пре зи ме не из бе жно 
под се ћа на дру го ко је, с об зи ром да се са ма, ла ич ки, ла ти ла пси хо а на ли зе, упа дљи во 
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не до ста је; то је, на рав но, Фројд. Ме ђу мо гу ћим раз ло зи ма за та кво опре де ље ње (јер 
је о опре де ље њу реч, о све сно учи ње ном из бо ру, а не о пре ви ду), пре те же онај ко ји 
се по ауто ма ти зму ве зу је за пси хо а на ли тич ку те о ри ју – да би се из бе гло спо ми ња ње 
по ти сну тих об ли ка сек су ал но сти, на ро чи то из ме ђу оца и ћер ке, што би за ју на ки њу 
би ло не под но шљи во по ни же ње и сра мо та.

По зи ва ју ћи се, с дру ге стра не, на ар хе тип ске струк ту ре све сти ко је су би о ло шки 
на след не, ју на ки ња лич на не са вр шен ства об ја шња ва сна жним де ло ва њем ге на и сре-
ди не, да кле, не као по сле ди цу соп стве них по гре шних од лу ка, већ ег зи стен ци јал не 
за да то сти, не ма ња из бо ра ни ти вла сти над соп стве ним жи во том. Им пли ци ра ју ћи, 
да ље, да су ми сли и осе ћа ња ко ја је мо ре до по му ће ња ума про ја ве ко лек тив но не-
све сног, што би зна чи ло да су их сви ис ку си ли, да у њи ма не ма ни чег нео бич ног и да 
су нор мал не, она по сред но твр ди да је ње на при ча у ства ри и на ша; ста ње ко је јој 
та кво на стро је ње обез бе ђу је, ју на ки ња на зи ва Јун го вом ра до шћу.

Узме мо ли у об зир да је ју на ки њи вас пи та њем угра ђе на оба ве за да се раз ли ку је и 
уз ви су је над дру ги ма, да бу де из ван ред на, ово ње но по зи ва ње на ар хе тип, као сво је-
вр сно из го ва ра ње про се ком и за кла ња ње за ма су, мо же да се ту ма чи као спо зна ја 
тра гич ног жи вот ног би лан са и ми ре ње с по ра зом. Ме ђу тим, ка ко Ири на ни је у суп-
стан ци јал ном је дин ству ни са јед ним ко лек ти вом чи је би ис ку ство сво јом ис по ве шћу 
по сре до ва ла, то је ње но ба вље ње Јун гом мо ти ви са но по тре бом да се оправ да, да 
из гра ди апо те о зу соп стве ног гре ха, али и за о би ла зан на чин по зи ва ња на оп ште људ-
ско за јед ни штво, не ве шта и кру та мол ба да не бу де од ба че на.

Као што јој се ис по вест кре ће од по тре сног, али у су шти ни ла ког при зна ња дру-
штве но при хва ће ног и оза ко ње ног зло чи на (абор ту са) ка те шком и по ступ ном, алу-
зив ном го во ре њу о оно ме ко ји је та бу и сан (ро до скврн), та ко се и њен од нос пре ма 
ис при по ве да ном ко ле ба из ме ђу са мо по сма тра ња и са мо о прав да ва ња, из ме ђу са мо-
пре зи ра и ужи ва ња у са мој се би. Та мо где нам је да то да на слу ти мо њен нај ду бљи, 
аутен ти чан иден ти тет на зи ре се ве чи то пре ру ше но, сло же но и кон тра дик тор но, по-
дво је но и у су шти ни пот пу но ира ци о нал но би ће, без по ла и без го ди на.

Екс пли цит но се га де ћи те ла као бу ду ћег из ме та ду ше, ју на ки ња им пли ци ра да те ло 
ни је са мо по се би од врат но, већ да та кво по ста је, јер се ме ња и про па да; за ни мљи во 
је да она то ни је по ве за ла с про це сом ста ре ња, већ с бо ле шћу и тру ље њем као чул ним 
по ја ва ма ина че не ви дљи вог, али у све му и сви ма при сут ног зла. Ири ни ни по ку ша ји 
да те ло осми сли и да га на тај на чин спа се, учи нив ши га не про па дљи вим и не про ла-
зним, ду гу ју му зи ци: мор бид на иде ја да би бал са мо ва не ле ше ве тре ба ло из ла га ти у 
ве ли ким, до сто јан стве ним гроб ни ца ма при бли жа ва нас ње ном по и ма њу му зи ке као 
не у ни шти ве фор ме чи ји је са др жај не ма те ри ја лан и не из ре цив, не до сту пан ре чи ма, 
као и људ ска ду ша. То нео че ки ва но по ве зи ва ње умет но сти са смр ћу и то у ње ном 
нај бру тал ни јем ви ду, по ка зу је да је му зи ка ју на ки њи за и ста нео п ход на, али не из естет-
ских, већ из ег зи стен ци јал них раз ло га; без ње, она би, ка ко и са ма ка же, си шла с ума 
или умр ла. По пут Сва но вог двој ни ка Шар ли са, Ири на је идо ло по кло ник ко ји не мо же 
да се ви не до ства ра ла штва, јер не уме да се од ле пи од рав ни сва ко дне ви це ни ти да 
се пре пу сти за но су, сло бод ном оп ште њу са со бом и све том, од но сно јав ном сје ди ње-
њу с му зи ком; по тре ба за са мо кон тро лом у њој је увек ја ча од ства ра лач ког еро са. 
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Ју на ки њин при ступ му зи ци је, за то, остао за кр жљан, пот пу но ама тер ски: по ве зу ју ћи 
нај те же тре нут ке у жи во ту с од ре ђе ним ком по зи ци ја ма, не би ли уми ри ла са вест и 
кри зе учи ни ла сми сле ним, она је та ко ја ко ри сти умет ност, а не из во ђач ко ји би да јој 
по кор но слу жи; Ири на му зи ку сво ди на се бе, на свој емо тив ни до жи вљај, упо тре бља-
ва ју ћи је у раз ра ди лич них уну тра шњих су ко ба, бр ка ју ћи жи вот с умет но шћу, а се бе 
с про та го ни стом не ког сцен ског умет нич ког де ла.

У увод ним ре че ни ца ма ро ма на, ју на ки њу за ти че мо на те ра си: Сто јим на те ра си, 
на лак ће на на ме тал ну огра ду, док ми по глед лу та [...] по том се ма ло во за кро вом трам-
ва ја ко ји се упра во за у ста вља на ста ни ци. Вра та се отва ра ју и из ла зе љу ди, као на 
по зор ни цу. На тај на чин, она се бе пред ста вља као дис тан ци ра ног и па сив ног по сма-
тра ча жи во та, не ви ше, да кле, као ње го вог ак тив ног уче сни ка. Ме ђу тим, про стор на 
из диг ну тост те ра се и ши ри на ода тле до ступ ног ви ди ка чи не та кав по ло жај по сма тра-
чи це су штин ски по вла шће ним. Ири на је, исто вре ме но, до ве де на у ана ло ги ју с фло бе-
ров ским ју на ки ња ма: по пут Ма ри је из Но вем бра, она је за то чен его и стич ни дух ко ји 
је спо ља не по кре тан, али је из ну тра но шен сна жним стру ја ма и ко ји, по пут Еме Бо ва-
ри, са ме ра ва жи вот умет нич ким де ли ма, што је по ре ђе ње ко је сва ко дне ви ца не мо же 
да из др жи; ши ро ки ви ди ци њој до ступ ни су, у ства ри, они уну тра шњи.

Али, ка да је сна жни је уз не ми ре на или јој па жња по пу сти, ју на ки ња от кри ва да је 
то ком бо рав ка на те ра си све сна да би мо гла би ти из ло же на по гле ди ма не по зна тих и 
њој са мој не ви дљи вих, без лич них гле да ла ца. Ро ди те љи су је у де тињ ству при мо ра-
ва ли да на сту па, хва ле ћи се ње ним (му зич ким) ве шти на ма, не све сни да је му че, ло ме 
јој кич му и сво де на лут ку, али је то на кра ју ипак по ста ла ње на дру га при ро да, са став-
ни ако не и нео п ход ни део жи во та; чак и са да, док је са ма, она на сту па и глу ми, из во-
де ћи сво ју уло гу пред има ги нар ним гле да ли штем (у ко је се мо гу свр ста ти и чи та о ци 
ро ма на).

Сва ки ју на ки њин бо ра вак на те ра си пред ста вља јед ну од не у рал гич них тач ки ње-
ног при по ве да ња; то су све тли тре ну ци без де ша ва ња, мо мен ти пре да ха, у ко ји ма 
ње на пер спек ти ва по ста је па но рам ска, а пред ста ва све та уре ђе на и пре глед на: Та ко 
тре ба да из гле да жи вот [...], уред ни љу ди, уми ве ни, му шкар ци све же из бри ја ни [...], сви 
скром ни, слич но оде ве ни [...]. Зна ју тач но свој рас по ред. Сво ју уло гу. Све де не ми сли, све ден 
жи вот, али чист, из ве стан и си гу ран. Се ман тич ки су им су прот ста вље ни ју на ки њи ни 
по гле ди ка за тво ре ним про зо ри ма (у До ци ној со би, на при мер, Ми ри ној ве шти чи јој 
ла бо ра то ри ји или у фик тив ној сце ни Де ја но ве пре љу бе), ко ји на го ве шта ва ју дра ма-
тич на под зем на стру ја ња у ње ној ду ши; про зор је отво рен са мо јед ном, у со би ње не 
не раз двој не дру га ри це Ире не, и ју на ки ња ће та да, као скри ве ни гле да лац, при су ство-
ва ти сце ни по ро дич ног на си ља ко ја ће њој, не ви ној, из гле да ти као игра за љу бље них 
су пру жни ка, Ире ни них ро ди те ља, Жи ва на и Рад ми ле.

Опи су ју ћи свој пр ви су срет са смр ћу, што ка сни је по ста је ње на мор бид на оп се си-
ја, при по ве да чи ца ка же: До бро би до шао не ко ста ри ји да нам не што ка же у том ча су, 
би ло шта, ... али не ма ни ко га на ули ци од од ра слих. Оста ли до га ђа ји из де тињ ства ко је 
је иза бра ла да опи ше, на ро чи то бу ше ње уши ју и сан ка ње, ана лог ни су об ре ди ма ини-
ци ја ци је, ис ку ша ва ња и по твр ђи ва ња пол не зре ло сти и сим бо лич но упу ћу ју на кон-
крет не до га ђа је пре ра ног и у сва ком слу ча ју не а де кват ног упо зна ва ња с пу те но шћу. 



Ве зи ва ње иде је сек су ал но сти за ста ри је му шкар це, пот пу но ис по ље но у ерот ском 
до жи вља ју усну лог уја ка, као и же ља да се до пад не оцу или ин фан тил на љу бо мо ра 
усме ре на про тив мај ке, уоби ча је ни су еле мен ти ком плек са Елек тре и Ири ни су та ко-
ђе оста ли не ра све тље ни; из при мед бе да се ро ди те љи пред њом ни су љу би ли чи та 
се не са мо по ро дич на ат мос фе ра у ко јој је сек су ал ност та бу и са на, већ и те ско ба с 
ко јом не зре ла де вој чи ца спо зна је жи вот иза за тво ре них вра та ко ји се, по ве зан са сли-
ком ње ног пр вог су сре та са смр ћу, чу је (га ла ми!), а не ви ди. Под сти ца на да се у шко ли 
ис ти че и да бу де ам би ци о зна, али оста ју ћи ус кра ће на за са ве те о љу ба ви и смр ти, 
де вој чи ца из ра ста у осо бу с по гре шним бо дом у тка њу би ћа, фру стри ра ну пред о се ћа-
њем да је не где оста ла пра зни на, да не што ни је об ја шње но, не што упра во су штин ско. 
Са вест ко ја јој не да ми ра ка да се ро ди те љи њо ме хва ле и по но се, знак је по чет ка 
удва ја ња ју на ки њи не лич но сти: до жи вља ва ју ћи се бе као крив ца, пре ступ ни ка или 
пре ва ран та, она раз ви ја уве ре ње да об ма њу је јав ност, а да је Ири на њен ла жни, фал-
си фи ко ва ни иден ти тет.

Све вре ме ва ри ра ју ћи пи ран де лов ску те му све та као по зор ни це, при по ве да чи ца 
от кри ва ка ко је те као про цес ње ног оту ђи ва ња од са ме се бе: на јед ној стра ни је Ири-
на, ро ди тељ ским ам би ци ја ма и вас пи та њем об ли ко ва на ма ска крх ке прин це зе за 
ко ју је жи вот до де та ља осми шље на (пред ви ди ва) пред ста ва, па сив но-агре сив на уло-
га уве жба на за из во ђе ње пред пу бли ком чи јим је уку си ма и на зо ри ма до кра ја при-
ла го ђе на; на дру гој стра ни је њен скри ве ни иден ти тет, пра ва са др жи на те укру ће не 
фор ме, сва од осе ћа ња и на го на, ха о тич на и из ра на вље на, на пра си та и про сеч на, 
без о блич на; ње но би име мо гло да бу де Ире на.

На ра тор ка на раз не на чи не су ге ри ше да би Ири на и Ире на мо гле да бу ду два ли ца, 
јав но и при ват но, исте, ње не лич но сти; због ве ли ке па жње ко ју по све ћу је Ире ни ном 
оцу Жи ва ну, док ње ни ро ди те љи, без и ме ни и дво ди мен зи о нал ни, фи гу ри ра ју са мо 
као сен ке у сну, алу зи је на фан та стич не раз ме ре бли ско сти дру га ри ца, од исто вет них 
ре ак ци ја до чи ње ни це да Ире ни на ћер ка има ли це Ири ни не ва зду шне Ма ри је, ја сно 
је, не мо гу да бу ду до кра ја об ја шње не вре ме ном ко је су као де вој чи це про ве ле за јед-
но; Ири ну ће мај ка, у тре нут ку у ко јем је из гу би ла стр пље ње, на зва ти Ире ном, а Жи ван 
ће их обе осло вља ва ти са син ко.

Дра ма тич ни опи си Ире ни не бли ско сти са Де ја ном и њи хо вог пре љуб нич ког сно-
ша ја, овој се ман тич кој мо гућ но сти та ко ђе иду у при лог. Ин тер пре ти ра ни као на ра-
тор ки на слут ња или па ра но ич на фик ци ја, они са мо од вла че па жњу на го ве шта ји ма 
по сто ја ња љу бав ног тро у гла. Пра ва но вост ко ју до но се је сте Ири нин сна жан ерот ски 
до жи вљај Ире ни не пу те но сти: Уста, ње на ве ли ка ме сна та уста, Жи ва но ва, отва ра ју 
се и она пла зи је зик ко ји се ца кли на сун цу. Хо мо сек су ал ни на бој сце не био би фрој дов-
ски до вољ на по твр да нар ци со ид но сти ње не на ра ви, огле да ња и ужи ва ња у се би са мој, 
као и до каз да је у Ире ни за пра во са др жа но уну тра шње на че ло Ири ни не лич но сти; 
по сред на Жи ва но ва по ја ва у та квој сце ни нај ре чи ти је от кри ва та бу и са не пси хо сек су-
ал не трен до ве ко ји се ва ља ју дуж гра ни це ју на ки њи не све сти и под све сти.

Иако на ра тор ка на сто ји да пред ста ви бор бу из ме ђу сво јих ин тим них осе ћа ња и 
дру штве не уло ге, из ме ђу ида и ал тер-ега, уоста лом, као су коб из ме ђу мра ка и све тло-
сти, ха о са и ко смо са, пра ва си ту а ци ја се не да сме сти ти у окви ре тог ма ло гра ђан ског 
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ду а ли стич ког обра сца. При ти сну та мо рал ним фор ма ли змом ко ји јој је уса ди ла мај ка, 
ју на ки ња иде ју о упо зна ва њу жи во та иза пра шња ве чер ге и пре ко ра че ња до зво ље них 
гра ни ца по гре шно по ве зу је с иде јом сло бо де; за то је из бор из ме ђу Ири не и Ире не за 
њу пре ра стао у из бор из ме ђу роп ства и не спу та но сти, али са мо као ре тор ско, ла жно 
пи та ње: од нај ра ни јег де тињ ства, ју на ки ња је на у че на да се бо ји сло бо де (искре но сти, 
спон та но сти) као прин ци па ко ји је у су ко бу с дру штве но по жељ ним по на ша њем, што 
је за њу је ди ни етич ки ори јен тир.

Оту да по ти чу и раз ло зи ње ног рас ки да с Де ја ном: ка да јој се љу бав ник до вољ но 
при бли жио да је мо гао да от кри је Ире ну у њој, за пре тив ши да ће је, успа ва ну и по ти-
сну ту, про бу ди ти и вра ти ти у жи вот, Ири на је мо ра ла да се за тво ри, да по ста не од бој-
на и да га на пу сти; за њу би би ло не до пу сти во и скан да ло зно да се осе ћа и жи ви као 
Ире на. Ме ђу тим, си ту а ци ја је за о штре ни ја и од то га: опи су ју ћи га ђе ње ко је је осе ћа ла 
пре ма ње му док су за јед но сви ра ли, Ири на ка же да јој је ли чио на ве ли ког де ча ка ко јег 
она учи во ђе њу љу ба ви и да се, док је он ужи вао, она осе ћа ла пр ља вом. Ова алу зи ја 
на ње но бо га ти је сек су ал но ис ку ство ка сни је се укр шта с пра вим раз ло гом ње не же-
ље да Де јан на стра да: Ири на, ни шта ни си сви ра ла ових да на, знао је да ка же Де јан, као 
да је мој та та. Мр зе ла сам тон ко јим ми се обра тио...У свом љу бав ни ку, да кле, Ири на 
пре по зна је и мр зи (тон) соп стве ног оца.

Сце на дра ма тич ног про би ја ња Ире не из Ири ни ног са бра ног ли ка де ша ва се у рас-
пле ту ро ма на, пред огле да лом, док се ју на ки ња шмин ка: На тре ну так, уме сто свог 
ли ца угле дах ње но. Штрец нух се и скло них по глед ка про зо ру. На по ла спу ште на ро лет-
на по дрх та ва под уда ри ма ве тра. Као да је за ро бље на и по ку ша ва да иза ђе ода тле. 
Ни је без зна ча ја ни што се спо ме ну ти до га ђај де ша ва на дан (Ире ни не) по ро дич не 
сла ве, ко ји ри ту ал но под се ћа на ду хов но је дин ство пре да ка и по то ма ка; од ва зду шних 
љу ди, ју на ки њу те ве че ри по хо ди је ди но Жи ван: Не у јед на че ним ко ра ци ма, ма ло по ср-
ћу ћи, хо да блат ња ви пар гу ме них цр них опа на ка... Мој про зор сте ње. За кљу чу јем да је 
Жи ван не где у бли зи ни. Са би ра ју ћи у овој сце ни сим бо ле и алу зи је ко ји су, ра су ти по 
тек сту, ства ра ли мре жу се ман тич ки зна чај них по ду дар но сти, при по ве да чи ца ства ра 
ути сак да је све што јој је прет хо ди ло би ло са мо при пре ма за њу и да се упра во на том 
ме сту ње на при ча раз ре ша ва: Не где да ље, иза пре гра де на чи ње не од све га што је до-
ступ но обич ном ви ду, е, ту се шу ња тај Жи ван. 

Нај чуд ни ји ис каз у том, 97. по гла вљу, на пр ви по глед је са мо де скрип ти ван: Снег, 
ве тар, су мрак, вре мен ски усло ви су пот пу но исти, и до ба да на. Из то га она за кљу чу је: 
Си гур но је у бли зи ни, ми сле ћи на Жи ва на. Ва жно је уочи ти да тај ис каз са др жи по сред-
но по ре ђе ње са вре мен ским при ли ка ма ко је су пра ти ле не ки дру ги, кон кре тан до га-
ђај ко ји се збио у про шло сти, о ко јем се ина че не го во ри, а у ко јем је де вој чи ца на ба-
са ла на пи ја ног Жи ва на; у ро ма ну се још са мо јед ном опи су је зим ско ве че, оно у ко јем 
је, по ти ште на због ве за ног пе тла у учи о ни ци с кла ви ром, Ири на од лу чи ла да не свра-
ти у по сла сти чар ни цу: При се ћам се ка ко с ран цем пу ним но та, [...] про ла зим глав ном 
ули цом по ред ре да ни ских згра да, про дав ни ца и [...] по ко је ка фа не [...] Та да, још је све 
би ло мо гу ће, жи вот је мо гао кре ну ти у без број пра ва ца. Ту се ју на ки ња нај ви ше при-
бли жи ла оно ме што не мо же ни да из го во ри, али ни да пре ћу ти, са бла зни ко ја јој је 
од ре ди ла жи вот.
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У би о гра фи ја ма му шких ли ко ва у овом ро ма ну има мно го слич но сти, а у њи хо вом 
пре се ку се на ла зи при ча о па ла нач ком на став ни ку по дво је не лич но сти, скло ном на-
си љу, оде ве ном у џем пе ре ко је му је ис пле ла мај ка, а ко ју он, ме ђу тим, ни ка да ни је 
по се ћи вао; на го ве ште но је да се ни је сла гао са су пру гом, као и да га је она, због не че-
га, прог на ла у се ло где је жи вот окон чао пи јан и сам. Сто жер тог ли ка сва ка ко пред-
ста вља Жи ва нов пор трет ко ји, иако је гра ђен кроз Ири ни но пре на гла ше но по зи ва ње 
на при чуљ ке и при чи не, от кри ва њен сна жан емо ти ван од нос пре ма ње го вој фи зич кој 
по ја ви (ко ја се у ско ку при ми че ћер ки, лут ки та ти ној) и пре ма окол но сти ма ње го вог 
скон ча ња: Јед ног да на се ља ци су га на шли мр твог у ње го вој ку ћи, у се лу. Пи ја ног и мр твог 
[...] Не знам за што ме он да про га њао, на кон сво је смр ти. У тој јед ној за пе тој, ко јом ће 
чи ње ни цу да ју је про га њао, са за др шком и окле ва ју ћи, ве за ти за пе ри од на кон ње-
го ве смр ти, на го ве ште на је озбиљ ност дра ме ко ја се во ди у ју на ки њи ној ду ши. Она је 
Жи ва на за се бе ве за ла и ви зу ел ним сим бо ли ма ма хо ви не (ко ју ужи ва да ски да с др-
ве та због че га је дру га ри ца на зи ва ште то чи ном, а ко ја њу под се ћа на бо ју Жи ва но вих 
ча ра па) и пе тла (с ко јим се обо је по и сто ве ћу ју, Ири на да би опи са ла сво ју бес по моћ-
ност, а Жи ван му жев ност и по тен ци ју, али у ужа сном кон тек сту: при вре ме но се, на кон 
раз во да, пре се ља ва ју ћи на гор њи спрат где се, ра ни је је ре че но, на ла зи ла и Ире ни на 
со ба, Жи ван ци нич но ка же да би сва ки пе тао учи нио исто). С об зи ром да оно га ко јег 
на зи ва сво јим та том у при чи го то во да и не спо ми ње, мо гу ће је и да га је, уми ве ног и 
са вр ше но не у трал ног, пот пу но из ми сли ла, у су прот но сти са ствар но шћу у ко јој јој је 
отац био упра во тај Жи ван.

Ако у овом ро ма ну за и ста по сто ји љу бав ни тро у гао, он да ће то би ти онај у чи јој је 
осно ви све што у ју на ки њи ном жи во ту ве за но за Жи ва на: те ле сни воњ, без у мље и на-
си ље, сек су ал ност у свом де струк тив ном, бо ле сном об ли ку. По ре де ћи вла сти ти жи вот 
са суд би ном ве за ног пе тла од ре ђе ног за кла ње, Ири на ће ре ћи: Ка ко ли је био ис тра у-
ми ран тај пе тао? Нај пре од во ђе ње на пи ја цу, гру бе, али по зна те ру ке се ља ка, до та да шњег 
га зде, сти ска ју га око те ла пру жа ју ћи га ка па ру бе лих ша ка, ни је ва жно што су но ве ша ке 
не жне и не го ва не, не срећ ном пе тлу си гур но су де ло ва ле је зи во; у то ме је од го вор и на 
пи та ње за што је њој са мој сек су ал ност и уз Де ја на оста ла стра шна или за бра ње на.

Ме ђу тим, Ири на за све нај ви ше кри ви мај ку; о при ро ди ње не од го вор но сти, ју на-
ки ња рас пра вља ин ди рект но, кроз раз ли ко ва ње кри ви це на ру чи ла ца и не по сред них 
из вр ши ла ца ка ко абор ту са, та ко и ста љи ни стич ких зло чи на. Упра во за то што је има ла 
власт из сен ке и би ла раз бо ри та и са бра на, а иза ба ла је да све за та шка, без за гле да ња 
и ис пи ти ва ња (Ти ше, чу ће те ком ши лук или Е, Ире на, не мој да фан та зи раш), мај ка ће 
у Ири ни ним очи ма по ста ти са у че сник зло чи на, го ри од ње го вог кон крет ног по чи ни-
о ца. Екс пли цит но при зна ју ћи са мо да је мај ка нер ви ра, а ко ри сте ћи Ире ни ну раз у зда-
ност да је окри ви за соп стве ну не у ро тич ност (Ре кла је да сам од врат на и да ће мај ка 
од ме не на пра ви ти не у ро ти ка бо ле сном пе дан те ри јом), Ири на на им пли ци тан на чин, 
у ужа сној при чи о ком ши ји ко ји мр твој мај ци па ли та ба не го во ре ћи да је би ла ве шти ца 
и да је за све њи хо ве не сре ће она кри ва, от кри ва стра хо ви ту ду би ну по ро дич ног кон-
флик та, као и соп стве не по вре ђе но сти.

Ири нин лик је из гра ђен по ана ло ги ји с ти пом прин це зе из бај ке: (на ци о нал ним) 
по ре клом, со ци јал ним ста ту сом (на став нич ког де те та), фи зич ким из гле дом (све тлом 
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ко сом и осе тљи вом пу ти) и ин те лек ту ал ним стре мље њи ма, она је пред ста вље на као 
нат про сеч на и уз ви ше на пред став ни ца (про вин циј ског) плем ства, што је по тен ци ра-
но и ви зан тиј ским об ли ком ње ног име на. Мо ти вом ка пи цр ве не кр ви ко ја од у да ра од 
бе ли не сне га, она се по ве за ла са Сне жа ном, што би по сред но зна чи ло да је уло гу 
сво је мај ке по и сто ве ти ла с уло гом зле ма ће хе ко ја, уме сто да за шти ти па стор ку (са-
др жа је лич но сти уоб ли че не у Ире ни), ову ша ље у сан сли чан смр ти (на шта се сво ди 
Ири нин на чин жи во та).

По вла че ње ва зду шних љу ди се не по кла па са мо с од ла ском утвар ног де те та Ма ри-
је, већ и с ју на ки њи ним ко нач ним из бо ром из ме ђу два по ла сво је не у рав но те же не 
лич но сти и ко нач ним раз ла зом од Ире не; иза бра ла је да по ста не ин кар на ци ја сво је 
омра же не мај ке, јер је то био чвр шћи део ње не при ро де, је ди ни спо со бан да (фор мал-
но) пре жи ви тра у му. 

У већ спо ме ну тој епи зо ди по све ће ној бал са мо ва њу ле ше ва, ју на ки ња фор му ли ше 
иде ју о истин ском оп ште њу с пре ци ма: Уко ли ко је по кој ник био склон бе су... Ожа ло шће-
ни, са да, гле да ју ћи у Об лик, успе ва да про дре у су шти ну би ћа упо ко је ног... И ла га но, кре-
ће да из Об ли ка чи та пра ве, а за жи во та за тр па не осо би не. Ето мо гућ но сти да се са да 
чак и за во ли омра жен пре дак. Ју на ки њи но оздра вље ње, да кле, до ла зи с по тре бом да 
опро сти сво јим ро ди те љи ма, као што је, кроз Ма ри ју, про на шла на чин да се би опро-
сти грех ко ји је, као ро ди тељ, са ма по чи ни ла. У та квом ме ђу соб ном огле да њу и укр-
шта њу на ра тив них то ко ва на шло се пси хо ло шко раз ре ше ње чи та вог ро ма на.

Ко ри шће ње бај ков ног ар хе ти па об ра чу на у по ро ди ци по сре дан је на чин го во ре ња 
о сла бље њу па три јар хал не тра ди ци је, не да кле оба ве зно фрој дов ски знак кон крет ног 
ро до сквр на, већ јун гов ски сим бол ду хов не и мо рал не оро ну ло сти јед ног, со ци ја ли-
змом ин спи ри са ног и под у пр тог на чи на жи во та. Обе мо гућ но сти ту ма че ња овог ро-
ма на, иако се ме ђу соб но ис кљу чу ју су, баш као Ири на и Ире на, или бу гар ска и срп ска 
ва ри јан та истих исто риј ских до га ђа ја, на по ред не и, сва ка на свој на чин, исти ни те, у 
за ви сно сти од то га из ко је се пер спек ти ве по сма тра ју, да ли с те ра се или кроз про зор.




