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НА СЛЕ ЂЕ СВЕ ЖЕН СКО СТИ
(Ма ри ја на Ча нак: Пра ма те ре, Зе нит, Но ви Сад, 2019)

Пам тљи ва и упе ча тљи ва књи жев на про за мо ра ла би да нас исто вре ме но су о ча ва 
са але го ри ја ма и са ак ту ел но сти ма; да одр жа ва ве зе пре ко коп на и ва зду ха са тра ди-
ци јом и пре врат ни штвом, са уче њи ма из про шло сти и бун тов ним од ба ци ва њем би ло 
ка квог вођ ства. Са дру ге стра не, књи жев на про за ко ја же ли да оста не и оп ста не тре-
ба ло би да се, на пр вом ме сту, из бо ри за дис курс о те лу ко ји је ли шен кон вен ци о нал-
но сти, али до вољ но так ти чан да ни јед но оп ште ме сто не од ба ци без обра зло же ња. У 
тра га њу за иде ал ним и иде а ли зо ва ним ли ком књи жев не про зе увек се стиг не упра во 
до те ла као пр ве тач ке спо ти ца ња, уз ди за ња и по ни же ња, а ха о тич ност и не ред ко ји ма 
те ло ку му је од лич но од ре ђу је „слу чај ност по чет ног сло ва“ и „ве се ли па као“ ал фа бе-
ти за ци је. Ау тор ска лич ност ко ја би же ле ла да књи жев ним сред стви ма ка же не што ре-
ла тив но но во о све ту мо ра ла би да абе це ду го во ра о те лу поч не од сло ва А; од ас фик си је 
и Ал цхај ме ра, ка ко то, ви де ће мо, чи ни Ма ри ја на Ча нак у сво јој дру гој зби р ци при ча 
Пра ма те ре. 

Да би ле ги ти ми зо вао же љу свог те ла, књи жев ни лик мо ра то исто те ло учи ни ти 
до вољ но сла бим да под лег не иза зо ву ко ји га пре суд но од ре ђу је. Ни је ни та ко па ра-
док сал но ово на че ло, ако уви ђа мо ко ли ко је са вре ме не књи жев но сти обе ле же но 
же љом да се осво ји же ља, и да се из бег не сва ко мо гу ће од ри ца ње. Уко ли ко соп стве-
но те ло при пре ми за иза зо ве ужи ва ња, про та го ни ста мо дер не про зе при ба вља му 
та ко и сна гу и ле ги ти ми тет за су о ча ва ње са свим оним иза зо ви ма кри ви ца ко је се, тра-
ди ци о нал но, али ни шта ма ње ни у мо дер ном вре ме ну, ве зу ју за те ло.

За раз ли ку од жен ских про зних оства ре ња у 2019. ко ја су се ба ви ла или те лом у 
те ра пи ји (као што чи ни Бол двин, из у зе тан де би тант ски ро ман бе о град ске сли кар ке 
Ми ли це Вуч ко вић), или те лом у же љи (Ви та ло вом на гра дом овен чан ро ман От ка ко 
сам ку пи ла ла бу да Та ње Сту пар Три фу но вић, у ком је те ло ме сто пам тљи вог су сре та 
но во от кри ве не фи зич ке стра сти и пом но иш чи та не лек ти ре); за раз ли ку од ро ма на 
Љу би це Ар сић Че ти ри ки ше, ко ји је те ло исто вре ме но пред ста вио у мул ти пер спек-
тив но сти од ра ста ња и у пре ћу та ној тра у ми, или пак про зе Ан дрее По пов Ми ле тић, 
чи ји је лир ски ро ман Пи о ни ри ма ле ни, ми смо мор ска тра ва те ло сме стио у про стор 
успо ме на и но стал ги је, но во сад ска про за ист ки ња Ма ри ја на Ча нак ба ви се у збир ци 
при ча Пра ма те ре оним пи та њи ма жен ског те ла ко ја су ве за на за ар хе тип, ко ре не, по-
ро дич ну исто ри ју и на сле ђе све жен ско сти. Ма ри ја на Ча нак о ма три ли не ар но сти пи ше 
с на ме ром да ре кон стру и ше жи вот не исто ри је, го вор, ло ги ку и на ви ке по жр тво ва них 
ба ка и мај ки ко је нам у ама нет увек оста вља ју не ку тка ну тор бу ко ја се ла ко дâ пре-
тво ри ти у кр па ру и обрат но, као у над моћ ној при чи „Пр тљаг, у фи ном тка њу“, ко ја 
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пот пу но оправ да но отва ра ову збир ку. Јед но став ни је и кра ће ре че но, Ма ри ја на Ча нак 
пи ше о мај ка ма и ба ка ма ко је се по бри ну да ћер ка ма оста ве не што ко ри сно. То ко ри-
сно би ва, ви де ће мо, и из вор жен ске екс пло а та ци је, и њен крај; то су „жен ске тај не, 
до бро на мер ни са ве ти и све та зна ња“ ко ји се пам те и при ме њу ју чак и он да кад се про-
та го нист ки ње упо ла гла са сва ђа ју са соп стве ним на сле ђем. Тра га ју ћи за пра сли ка ма 
де тињ ства и од ра ста ња као за мо гу ћим од го во ром на сва ки са да шњи иза зов и бол, 
Ма ри ја на Ча нак, ка ко ће се по ка за ти, не тра га за тра ге ди ја ма и не слав ним за вр ше ци ма, 
упр кос то ме што са за стра шу ју ћом при бра но шћу ис пи су је ка та ло ге пат њи и не за слу-
же них ка зни у сва кој од при ча; и на ра тор ка и ју на ки ње тра га ју за ви тал но шћу и об но-
вљи во шћу те ле сне же ље и ду хов не ра до зна ло сти. 

И у окви ри ма ма ње бо га те жен ске књи жев не про дук ци је не го што је би ла она из 
преда по ка лип тич ки из да шне 2019, при по вед на про за Ма ри ја не Ча нак из дво ји ла би 
се на дах ну то шћу, увер љи во шћу и упе ча тљи вим тран спо но ва њем ис ку ства у ар хе тип-
ску и сим бо лич ку вер ти ка лу жен ске суд би не на на шим про сто ри ма. Иа ко по вре ме но 
на ру бу сен ти мен тал но сти, на ро чи то он да кад ре кон стру и ше ми шље ње и го вор три-
страм шен ди јев ске пре на тал не жен ско сти или ба бљих ду хо ва ко ји ње ним ју на ки ња ма 
ту ма ра ју по са ве сти, ау тор ка не бе жи од „до ку мен тар ни јих“ те ма. Мо ти ви ег зи стен-
ци јал не угро же но сти и со ци јал не бес пер спек тив но сти, ко ре ла ци је му че ног те ла и из 
те му ке ис пре де ног тек ста, исто ри је и ис ку ства, на си ља и ми зо ги ни је, на ла зе про тив-
те жу у ар ти ку ла ци ји је дин стве не жен ске со ли дар но сти и кул тур ног пам ће ња ко ји над-
тра ја ва ју и по бе ђу ју не прав ду, пат њу и мар ги на ли за ци ју. 

Ма ри ја ну Ча нак као ис тра жи тељ ку на ра то ло шких три ко ва и ча ро ли ја очи глед но 
нај ви ше оку пи ра ју ин тер на ли зо ва ни ди ја ло зи, јер се ве ћи на те мат ских и мо тив ских 
скло по ва ње них крат ких при ча кри ста ли ше око не чуј них рас пра ва из ме ђу ста рог и 
но вог, тра ди ци је и мо дер но сти, по лу ар ти ку ли са них брач них и емо тив них тр за ви ца, 
при та је но агре сив них рас пра ва о сли ка ма про шло сти. Те ме жен ског те ла фил три ра не 
су кроз еко но ми ју и кул ту ру, ме ди ци ну и сва ко днев ни цу, кроз на о ко не по треб ну бри гу 
бли жњих, кроз ки шу са ве та и пра зно ве ри ца, као и кроз за ро бља ва ње же не су пру жан-
ском љу ба вљу, за ро бља ва ње ко је, ис пр ва љуп ко, увек има не пред ви дљи ве, по губ не 
и дра ма тич не по сле ди це. Књи жев ност ко ју пи шу же не од ли ку је по ме ра ње гра ни ца 
ко је опа су ју по јам три ви јал ног, и жен ско ис ку ство че сто је по сма тра но као по ли гон 
му ко трп ног са мо до ка зи ва ња, али те мат ски и зна чењ ски при о ри те ти Ма ри ја не Ча нак 
не до ти чу се ни јед ног тре нут ка не ка кве има ги нар не ам би ци је за до ка зи ва њем ре ле-
вант но сти. Ва жност жен ског ис ку ства под ра зу ме ва се са ма по се би за то што по чи ва 
на от по ру и ра зли ци од па три јар хал ног нор ма ти ва, ма кар то ис ку ство мо ра ло да се 
ле ги ти ми зу је, као у при чи „Вра на, бе ла и од бе гла“, бит ком про тив по гре шног пам ће ња, 
ма кар мо ра ло да се до ка зу је бек ством од де тињ ства, бек ством од цр но-бе ле фо то гра-
фи је ко ја за мр за ва је дан пот пу но за бо ра вљен тре ну так, тре ну так ко ји ју на ки ња у свом 
жи во то пи су од луч но за не ма ру је. 

При вид на епи зо дич ност му шких ли ко ва у Ма ри ја ни ној про зи отва ра мо гућ ност 
ни ма ло тип ске кла си фи ка ци је. При сут на је, у при чи „Два пут ро ђе ни“, фи гу ра не ро ђе-
ног бра та, не с функ ци јом има ги нар ног са бе сед ни ка, већ са оба ве зом „брат ства и двој-
ства“, и са ли стом зах те ва да се стра про жи ви ис ку ства уме сто ње га: „прог нан из на ше 
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мај ке“, брат жи ви кроз се стри на ис ку ства „јер је то је ди ни на чин да ис ку си жи вот у ко ји 
ни ка ко да стиг не“. При сут на је фи гу ра оца ко ји уме да бу де и бри жан и на си лан; ипак, 
нај ви ше про сто ра за у зи ма фи гу ра су пру га (или емо тив ног парт не ра) ког, за ви сно од 
ге не ра ци је и кул тур ног мо де ла ко ји ма при па да, мо же мо, уз ау тор ки ну аси стен ци ју, 
од ре ди ти као са у че сни ка ко ји вре ба „из сре ди шта не си гур но сти“, или је пак пред мет 
жен ских „про ма ше них стра хо ва“; ме ђу тим, му шке фи гу ре мо гу да бу ду и су ро ви не го-
ва те љи, као у при чи „Ду шан сил ни“, где се раз вој жен ске бо ле сти пре до ча ва из пер-
спек ти ве пре ког и гор ког му жа, „кив ног на жи вот“. Му шки ли ко ви су че сто оба ви је ни 
„мр клом ти ши ном“ сво јих са пут ни ца, ко је их „сво јим ис трај ним ћу та њем“ ка жња ва ју, 
али истим тим ти ши на ма по ко па ва ју и њи хо ва огре ше ња, би ло да су у пи та њу ви ше-
де це ниј ско фи зич ко на си ље или не у вер љи во до ка за на пре љу ба. 

„Пле шу ћи са зми јом“ је још јед на про зна це ли на с до ми нант ним обе леж јем уну-
тра шњег ди ја ло га са жен ским соп ством: са жен ском те ле сно шћу, са угње та ва њем и 
зло ста вља њем же на, са жен ским сно ви ма и ко шма ри ма, же ља ма и мо ли тва ма. Сим-
бо ли ка зми је раз ви је на је у овој при чи ве што и си сте ма тич но, та ко да по кри је сва 
зна че ња: и ег зи стен ци јал но и мо рал но. Зми ја пред ста вља по че так жи во та и тран сцен-
ден тал ну енер ги ју, она је зна мен ду хов но сти и му дро сти, чу вар жи во та и бе смрт но сти, 
чу вар бла га; зми ја је исто вре ме но зна мен про ме не, об на вља ња и ре ви та ли за ци је. Но 
Ма ри ја на Ча нак укљу чу је, и у за пле ту раз ви ја, и све оне не га тив не аспек те змиј ске 
сим бо ли ке: ис ку ше ње, за во ђе ње, грех, де ге не ра ци ју, из о па че ње, грам зи вост, па ле ту 
ка зни за љу бо пи тљи вост или ам би ци ју. Зми ја мо же да еми ту је не га тив ну ру ши лач ку 
енер ги ју и да пре ду зме осве ту: „Кад зми је на и ђу на мр тву се стру, у ње ним очи ма ви де 
лик ње ног уби це и тра же га да му се осве те.“ Зми ја мо же да тран сфор ми ше же ну и у 
„осра мо ће ну де ву“ и у „ода бра ну бо го мај ку“, али ње на је сна га и ан ђе о ска и де мон ска, 
мо же ду бо ко да се са кри ва и по ти ску је, као што по ка зу је лик угње те не же не по ред 
ко је, на кон што се на у жи ва ла стра хо ва и при гр ли ла ти ши ну, муж на сил ник, је дан ка ри-
ка ту рал но го рак ми ле ни јум ски Ха сан-аг а, про ла зи као да је „већ про те ра на, пре бри сана 
и не по сто је ћа“. Зми ја исто вре ме но опе ра ци о на ли зу је ду шу и ли би до, пред ста вља ју ћи 
нео че ки ва не про ме не и ди на ми ку ко ју људ ски род те шко из др жа ва. Ве за зми је са под-
све сним исто вре ме но је и ве за са же љом и кон тро лом; са до се за њем иде а ла и не бе ских 
ви си на. Сна жна сек су ал ност се ви ди и у злој ко би за во ђе ња, и у ау то де струк тив ној 
же љи, „жуд њи“ ко ја ће же ну те ра ти да бу де по све ће на на сил ни ку, да му пу сти да њоме 
го спо да ри, „иа ко је 21. век“. Зми ја је, та ко, све оно што и про за Ма ри ја не Ча нак же ли 
да бу де: исто вре ме но ар хај ска и мо дер на, ве чи то ак ту ел на бор ба жи во твор них на го на 
са ау то де струк ци јом. 

Ма ри ја на Ча нак до след но по ве зу је зми ју и са ње ним тра ди ци о нал ним ста ни шти ма: 
са скро ви тим про сто ри ма, сен ка ма и пу ко ти на ма, са вла жним и хлад ним ћо шко ви ма. 
Ди ја лек ти ка зми је се та ко, из не на да и сна жно, укљу чу је у пред ста вља ње ди ја лек ти ке 
жен ског жи во та, у све оне по Пра ма те ра ма по се ја не ин тер и о ри зо ва не ди ја ло ге ко ји 
по зи ва ју на пам ће ње ми та и тра ди ци је, али и на раз би ја ње око ва ко ји же ну за др жа ва ју 
у ва зда истим роп ским уло га ма. Зми ја озна ча ва и плод ност, и ток жи вот них теч но сти, 
али и ток отро ва ко ји ула зи у те ло са ње ним угри зом, све је то ег закт но уве де но у 
при чи „Пле шу ћи са зми јом“, ко ја сим бол ко ри сти да раз ви је све жен ски лик пат ни це и 
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сла до стра сни це, лик ко ји на ди ла зи оче ки ва не окви ре ре а ли стич ке књи жев не ка рак-
те ри за ци је. 

Пер спек ти ве, ар хе тип ске и мо дер не, до да ју про зи Ма ри ја не Ча нак јед ну не сва ки-
да шњу фол клор ну ди мен зи ју, ди мен зи ју ду а ли те та у ко јој се удру жу ју по зи тив на и 
не га тив на зна че ња, ин стинк ти и ра зум, кон тек сти и ре фе рен це ко ји ипак ни су ну жно 
ни по зи тив ни ни не га тив ни, не го су са др жа ни у дру га чи је по ста вље ној би нар но сти: у 
од но су скри ве ног и от кри ве ног. За то је ва жно сва ку од ше сна ест при ча про чи та ти и 
као до ку мен та ри стич ку ски цу бол но по зна тог ис ку ства, и као сим бо лич ки зна мен на-
сле ђа с ко јим се на след ни це и спо ре и бо ре, али га чу ва ју са ува жа ва њем раз ли чи то сти 
ка кво од ли ку је са мо ау тен тич не бун тов ни це.


