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БЕЛИ, БЕЛИ ХОТЕЛ
(Љубица Арсић: All inclusive, Лагуна, Београд, 2012)

Нај но ви ја, осма по ре ду, књи га при ча Љу би це Ар сић (1955), All in clu si ve, до но си 
два на ест при ча ко је по чи ва ју на ре а ли стич ком мо де лу при по ве да ња и асо ци ја тив ном 
по ве за но шћу са дру гим при ча ма. На сто ја ње да при по ве да њем по дра жа ва кон цепт 
ли не ар ног сле да сме њи ва ња ме се ци у го ди ни, спи са те љи ца исто вре ме но по ку ша ва 
да ис так не ци клич ност вре ме на опи са них до га ђа ја, њи хов ри там и ди на ми ку, али и 
за о кру же ност књи ге – при чом о со би 203, ко ја ће уз хо тел по ста ти ју нак збир ке, пр ве 
и по след ње при че у књи зи. 

Иза екс тра ва гант ног ко ли ко и иро нич ног на сло ва от кри ва ју нам се там не, про во-
ка тив не и по тре сне при че же на, ко је за ме сто зби ва ња има ју хо те ле, хо тел ске со бе, 
пан си о не, му зе је, где ју на ци ни су ну жно увек го сти (ту ри сти), већ и по слу га, со ба ри-
це, ко но ба ри, услу жно осо бље, рад ни ци на ре цеп ци ји, ку сто си, ту ри стич ки во ди чи. 
Хо тел је ме та фо ра за свет, за жи вот са огра ни че њи ма. Узи ма ју ћи сти хо ве ру ских пе-
сни ки ња, Ане Ах ма то ве и Ма ри не Цве та је ве, за мо то сво је збир ке при ча („Та да на 
зе мљи би ла сам гост“, А. А. и „Гост сам као у гр лу кост / као ек сер у ци пе ли“, М. Ц.), Љу-
би ца Ар сић им пли цит но го во ри да је же на гост у про сто ру ко јим вла да ју му шкар ци. 
По зи ци ја го ста под ра зу ме ва из ве сна огра ни че ња и при вид ко мо ди те та. Гост има тре-
нут ну адре су. Он бо ра ви, при вре ме но ста ну је, али не жи ви са свим опу ште но и сло-
бод но. 

Суб вер зи ја при по ве да ча ко ји се из ја шња ва о му шко-жен ским од но си ма, при по-
ве да са ли ни је раз два ја ња ова два прин ци па на је дан ме то ни миј ски, опор, ауто пор-
трет ски, ауто фик циј ски, ем пи риј ски на чин пре зен та ци је и фе ми ни стич ке ам би ва-
лен ци је. У при по ве дач ком по ступ ку при сут не су раз ли чи те на ра тив не пер спек ти ве, 
ме ђу ко ји ма је нај че шће при по ве да ње из по зи ци је све зна ју ћег при по ве да ча, у тре ћем 
ли цу, ма да ће се у по је ди ним при ча ма спи са те љи ца по и гра ти са чи та о ци ма, по ста ју-
ћи и са ма ју на ки ња при по ве да ног до га ђа ја. Ово при по ве да ње из по зи ци је при по ве-
да ча-ју на ка, свој стве но је не ко ли ким при ча ма („Кр ста ре ње Ни лом“ и „Ге те о во уче ње 
о бо ја ма“) ко је, до ду ше, не пред ста вља ју нај ви ше до ме те ове збир ке.

Глав ни ју на ци при ча All in clu si ve су сре до веч не или не што мла ђе же не ко је су из-
не ве ре не од стра не му шка ра ца или су из не ких дру гих раз ло га не срећ не сво јим ве за-
ма и од но си ма са њи ма или без у спе шно по ку ша ва ју да оства ре но ве. На овај на чин 
Љу би ца Ар сић на ста вља да сво јом про зом ре а фир ми ше пи та ње жен ске ег зи стен ци је, 
му шке до ми на ци је и жен ског пи сма. Те ме ових при ча су уса мље ност, но стал ги ја, гу би-
так иден ти те та („Пи ца Ка при ћо за“, „Ге те о во уче ње о бо ја ма“), са мо хра не мај ке/се стре 
(„Го спа од Шкр пје ла“, „Пи со а ри“), пот чи ње ност же не и на си ље над же на ма („Пла во-
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бра ди“, „Злат на ма ска“, „До ли на Кли ме са“, „Стран ци у но ћи“), пи та ње пол ног иден ти-
те та, тран сек су ал но сти и по ста ја ње же ном („Ева Еви та“), брач ног не вер ства („Тај на 
ве че ра с мач ком“, „Кр ста ре ње Ни лом“, „Тет ки на пу дри је ра“) и дру гих пси хо ло шких 
дра ма ко је тан ги ра ју при пад ни це жен ског по ла.

За при по вед ни по сту пак је ка рак те ри стич но да спи са те љи ца гра ди при чу на ана-
ло ги ји и спре за њу умет но сти и ствар но сти, ли те ра ту ре и до жи вље ног. Та ко у при ча ма 
уоча ва мо мо тив ске па ра ле ле, опо зи ци је и кон тра сти ра ња, а умет ност ко ја се че сто 
ја вља у при ча ма, про го ва ра као сим бол оно га што ће се у при чи до го ди ти, или би ва 
ме та фо ра за пси хо ло шко ста ње про та го нист ки ња, од но сно озна чи тељ му шко–жен-
ског прин ци па. За то при ча „Пи со ар“ мо жда екс пли цит ни је од оста лих при ча збир ке 
го во ри о му шкој до ми на ци ји и опо зи ци о ним ка те го ри ја ма му шка рац–же на, где се 
му шкар ци ма при пи су је осо би на па са – при сва ја чи те ри то ри је – а же на ма, мач ке. Го во-
ром о му шком ури ни ра њу упу ће на је отво ре на кри ти ка фа ло кра тич ном ло го цен три-
зму и Фрој до вој те о ри ји „жен ско сти“.

По ре ђе ња, умет нич ка де ла и опи си су увек да ти у кон тек сту ме ста, на ци је, кул ту-
ре где се до га ђај из при че од ви ја. Асо ци ја тив ним по ве зи ва њем, ју на ци прет ход них 
при ча по ста ју но си о ци на ред них при ча, али у дру гим окол но сти ма, про сто ру и вре-
ме ну. Сме на ре ал них то по ни ма и по и гра ва ње са вре ме ном спи са те љи ци слу жи да би 
на гла си ла све при сут ност и све вре ме ност про бле ма жен ске ег зи стен ци је (Ита ли ја, 
Рим, Фи рен ца; Еги пат, Ка и ро; Ар ген ти на, Бу е нос Ај рес; Фран цу ска, Па риз; Хр ват ска, 
За греб итд). У по је ди ни при ча ма уоча ва се да про ме на око ли ша мо же да до во де до 
про ме не пси хо фи зич ких ка те го ри ја ју на ки ња.

Ка да си ту и ра вре ме при че, спи са те љи ца то чи ни ма ње или ви ше очи глед но, на 
мо мен те уси ље но и ма ње успе шно, чи ни се са мо са ам би ци јом да ис так не ци клич ност 
збир ке: „у пр ља вом ја ну ар ском су мра ку“ („Пла во бра ди“), „[ф]ебруар у Ри му“ („Пи ца 
Ка при ћо за“), „узру ја но под вик нуо да су тек у мар ту“ („Злат на ма ска“), „мо ре још увек 
успа ва но, април ско“ („Го спа од Шкр пје ла“), „бо дро мај ско сун це“ („Ева Еви та“), „јун-
ском же сти ном“ („До ли на Кли ме са“), „усред јул ске же ге“ („Стран ци у но ћи“), „[н]а ав гу-
стов ској вру ћи ни“ („Тај на ве че ра с мач ком“), „[а] и сад је тек по че так школ ске го ди не“ 
(„Кр ста ре ње Ни лом“), „ок то бар ско сун це“ („Пи со а ри“), „на за гре бач ком сај му књи га“ 
(„Ге те о во уче ње о бо ја ма“), „[т]ет ка је умр ла пред Но ву го ди ну“ („Тет ки на пу дри је ра“). 

Збир ка при ча All in clu si ve го во ри о пси хо ло шким и емо ци о нал ним осци ла ци ја ма 
глав них субјекaта при ча. Ова из ме ње на ста ња све сти, уз бу ђе ње, ра њи вост, спи са те-
љи ца Љу би ца Ар сић ар ти ку ли ше кроз кре а ци ју и при по ве да ње. При че та ко по ста ју 
све до чан ства јед ног ста ња све сти, али и те ле сних из ме на и по ме ра ња свој стве них 
је ди но жен ској популaцији. Збир ка при ча нас, та ко, упу ћу је на оно што се у те о ри ји 
књи жев но сти на зи ва жен ско пи смо. Те ме, про бле ми и фор ме у књи жев но сти, да кле, 
је су исти, но, же не их дру га чи је об ра ђу ју. 

Ка да већ по ми ње мо жен ско пи смо, го во ри мо о сти лу и на чи ну на ко ји су на пи са-
не при че збир ке All in clu si ve, тре ба ис та ћи не ко ли ко ка рак те ри сти ка ко је од го ва ра ју 
овом пи сму; то је чул ност и те ле сност. Осо бе ност овог пи сма, од но сно збир ке је из ра-
зи та ин ди ви ду ал ност ју на ки ња и при по ве дач ко од сту па ње од утвр ђе них обра за ца и 
мо де ла об ли ко ва ња ис ка за по уну тра шњој ор га ни за ци ји и кон вен ци јал но сти. Све 
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ово до бро по зна је Љу би ца Ар сић. По бор ни це овог усме ре ња у ли те ра ту ри окре ћу 
се ка струк ту ра ма у тек сту ко је ни су при сут не ниг де дру где до у пи шче вој све сти, те 
је зи ку ко ји во ди до оног не све сног у чо ве ку. Да кле, ни је са мо раз ми шља ње о на чи ну 
на ко ји же на пи ше – жен ско пи смо, не го о то ме због че га она не мо же да пи ше дру га-
чи је. Сто га се жен ско пи смо од ли ку је не ко хе рент но шћу, не ли не ар но шћу, ауто ек спре-
сив но шћу, ви ше знач но шћу и суб вер зи јом у по гле ду ре че нич не струк ту ре тј. кон вен-
ци о нал них об ли ка на ра ци је, ко ја је у зна ку тра ди ци је па три јар хал ног по рет ка. На-
рав но, то мо же да се об ја сни ти ме што је ло го цен три зам као вла да ју ћи прин цип на шег 
гле да ња на свет „фа ло кра ти чан“ – ка ко нас и спи са те љи ца под се ћа, нај ви ше при чом 
„Пи со ар“ – од но сно сав у зна ку му шке до ми на ци је, те су и сви мо де ли ко је про из во ди 
на ша кул ту ра, у су шти ни, фа ло кра тич ни, а ску па са њи ма и је зик, ко ји, сход но то ме, 
ре пре зен ту је ова кве мо де ле. Што се ти че је зи ка ове збир ке при ча, од но сно овог пи-
сма, он је не по сред ни ји, емо ти ван, из ра зи то чу лан, сав у ерот ским им пли ка ци ја ма, а 
по што жен ско те ло не функ ци о ни ше као му шко, са мим тим оно ов де пре ста је да бу де 
обје кат, већ об лик го во ра. Сво јим на чи ном пи са ња Љу би ца Ар сић се на ста вља на фе-
ми ни стич ку кри ти ку па три јар хал не кул ту ре, му шког дру штва, њи хо ве све оп ште до-
ми на ци је и сек си зма, и осла ња на фор му ли са ну те о ри ју жен ског ства ра ња.

Упр кос не ко ли ко сла би јих при ча, за хва љу ју ћи те ма ма ко је об ра ђу је и при по ве-
дач кој уме шно сти, збир ка All in clu si ve Љу би це Ар сић ода је ути сак ко хе рент ног де ла 
ко је би ва ља ло узе ти не то ли ко за успе шан ко ли ко ва жан при по ве дач ки ре зул тат. Осим 
то га што пи ше на чво ру ви кенд љу бав ног ро ма на, шо у биз фе ми ни стич ке ли те ра ту ре 
са ра фо ва хи пер мар ке та и ле пе књи жев но сти, та на ним спи са тељ ским ни јан си ра њи ма 
и да ље на сто ји да се до дво ри про све ће ној чи та лач кој јав но сти и књи жев ним кри ти-
ча ри ма, али ипак ви ше се кун дар ној чи та лач кој пу бли ци ко ју чи ни пре те жно жен ска 
по пу ла ци ја. Ово је и до при не ло то ме да спи са те љи ца да нас за у зи ма ва жно ме сто у 
срп ској књи жев но сти, а ње на збир ка при ча бу де „сам врх при по ве дач ке про дук ци је“ 
(Ва са Пав ко вић). Го во ре ћи о кр ше њу људ ских пра ва, обес пра вље но сти же на, пи та њу 
жен ске ег зи стен ци је у са вре ме ном дру штву на раз ли чи тим ме ри ди ја ни ма, по ло жа ју 
и те шко ћа ма са ко ји ма се сва ко днев но су о ча ва ју, Љу би ца Ар сић је ус пе ла да оста не 
вер на стра те ги ји свог пи са ња на гра ни ци: ко ке ти ра ју ћи исто вре ме но са кри ти ком и 
чи та о ци ма, го во ром ко ји му шка по пу ла ци ја ви ше не мо же, или не сме, да по рек не.




