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СВИ ЂА МИ СЕ ДА ТИ НЕ БУ ДЕ ПРИ ЈАТ НО
(Ел фри де Је ли нек: По жу да, пре ве ла са не мач ког Са ња Ка ра но вић, Лом, 

Бе о град, 2019)

Ел фри де Је ли нек је одав но по зна та на шој чи та лач кој и по зо ри шној пу бли ци – пре-
ве де но је не ко ли ко ње них ро ма на и дра ма, по ње ним тек сто ви ма ре жи ра не су по зо-
ри шне пред ста ве, али као да се ни кад ни је одо ма ћи ла ме ђу на ма по пут не ких дру гих 
пре во ђе них ау то ра. То и не тре ба да из не на ђу је: нео до ма ће ност, од би ја ње би ло ка кве 
трај не при пад но сти и при сно сти, је сте јед на од кључ них од ли ка ње не по е ти ке. Про зу 
Ел фри де Је ли нек чи та ју са мо они ко ји не пре за ју пред не ла год но шћу у тек сту.

По жу да у том по гле ду ни је из у зе так: и овај ро ман пред ста вља до след но спро во-
ђе ње по е тич ких на че ла утвр ђе них у ње ним прет ход ним ро ма ни ма од ко јих су срп ској 
пу бли ци по зна ти Љу бав ни це, Из гна ни ци и Пи ја нист ки ња. Пре во ди тељ ка Са ња Kара-
новић се, по сле но вог пре во да Љу бав ни ца, по све ти ла По жу ди, ода брав ши та ко два 
ро ма на ко ји се ба рем те мат ски на до ве зу ју је дан на дру ги и ба ве се (услов но го во ре ћи) 
љу бав ним и брач ним од но си ма у са вре ме ном све ту. Док су Љу бав ни це при ка зи ва ле 
жи вот не при че не ко ли ко же на, По жу да је уско фо ку си ран ро ман ко ји се ба ви крат ким 
вре мен ским од сеч ком од све га не ко ли ко да на у брач ном жи во ту до ма ћи це Гер ти и 
Хер ма на, ди рек то ра фа бри ке па пи ра. 

Иа ко је сме ште на у ре а ли стич ки, вре мен ски и про стор но пре ци зно од ре ђен оквир 
– алп ско од ма ра ли ште у са вре ме ном тре нут ку, од но сно кра јем осам де се тих го ди на 
кад је ро ман и на стао – и ба ви се упа дљи во мо дер ном про бле ма ти ком по ло жа ја не-
за по сле не до ма ћи це, По жу да се ни ка ко не мо же свр ста ти у кла сич но ре а ли стич ни, 
ми ме тич ки мо дус при по ве да ња: ов де је на де лу же сто ка и су ро ва са ти ра ко ја сво је 
ју на ке не ми ло срд но сти ли зу је у гро теск не ка ри ка ту ре. Про ви зор но снаб де ве ни нај-
че шћим не мач ким име ни ма, Гер ти и Хер ман се кре ћу по по зор ни ци ро ма на као лут ке 
у не кој гран-ги њол пред ста ви: њи хов брак је до крај но сти за о штре на сли ка од но са 
под ре ђе ног и над ре ђе ног. Гер ти на уло га сво ди се на то да бу де тро феј на су пру га, не-
вољ ни пред мет су пру го ве оп се си је сек сом и до ма ћи ца ко ја не пре кид но чи сти; Хер ман 
је до па ро дич но сти пре у ве ли ча на сли ка по тент ног муж ја ка ко ји се на по слу ижи вља-
ва над рад ни ци ма, а код ку ће сва ко днев но зло ста вља и си лу је же ну. Сво је де те, си на 
ко ји до кра ја ро ма на оста је без и мен, обо је до жи вља ва ју исто вре ме но као ис пу ње ње 
же ље за по том ством и на след ни ком, али као смет њу и пре пре ку за оства ри ва ње тре-
нут них те жњи. Гер ти, у све очај ни јим на по ри ма да бар по вре ме но из мак не су пру го вој 
кон тро ли, при бе га ва ал ко хо лу и по ку ша ва да ус по ста ви љу бав ну ве зу са мла ди ћем 
ко га сре ће за вре ме јед не од сво јих бес циљ них шет њи. Ни јед но ни дру го се не по ка-
зу ју као успе шни пу те ви за бек ство; шта ви ше, Ел фри де Је ли нек с не у мо љи вом и на 
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ма хо ве оп се сив ном упор но шћу ука зу је на то да је бек ство – од му жа, од дру штва, од 
си сте ма – не мо гу ће. У са мој за вр шни ци ро ма на, Гер ти вр ши на из глед са свим не мо ти-
ви сан, дра сти чан чин на си ља ко јим се де фи ни тив но из ме шта из окви ра дру штва, а 
ро ман се по том на гло пре ки да, као да је спи са те љи ца де мон стри ра ла по твр ду сво је 
те зе и да је суд би на ње них ли ко ва ви ше не за ни ма.

Ра ди бо љег раз у ме ва ња По жу де, тре ба би ти све стан вре мен ског ра сто ја ња ко је 
нас де ли од ње ног на стан ка. Ро ман је пр во бит но об ја вљен 1989, у го ди ни па да Бер-
лин ског зи да, и за вре ме ве ли ке HIV па ни ке осам де се тих; ау тор ка пи ше о ау стриј ској 
сред њој кла си, да кле дру штву ко је је и да ље, и по ред ве ли ких дру штве них про ме на, 
ре про ду ко ва ло од ре ђе не па три јар хал не и, што је ов де још зна чај ни је, ма ло гра ђан ске 
ма три це. По жу да мо жда ви ше не го кри ти ку по ло жа ја же не пред ста вља кри ти ку ма-
ло гра ђан ског дру штва у це ли ни. Јет кост и дра стич ност те кри ти ке мо ра ла је иза зва ти 
ре ак ци је слич не они ма на де ло То ма са Бер нхар да; као и ње га, и њу је ау стриј ска кри-
ти ка свр ста ла у пи сце ко ји „пр ља ју вла сти то гне здо“, уни жа ва ју са вре ме но ау стриј ско 
дру штво. Али ни по тен ци јал но на кло ње ни ји не мач ки кри ти ча ри ни су се ра до ба ви ли 
ње ним де лом. По вре ме но јој је пре ба ци ван ан га жман као та кав: „Књи жев ни та ле нат 
Ел фри де Је ли нек је, да се опре зно из ра зи мо, при лич но скро ман“, пи сао је Мар сел 
Рајх-Ра ниц ки, нај по зна ти ји не мач ки књи жев ни кри ти чар, ни ма ње ни ви ше не го по во-
дом то га што је до би ла Но бе ло ву на гра ду: „Ни кад ни је ус пе ла да на пи ше до бар ро ман, 
го то во сви су ма ње-ви ше ба нал ни или по вр шни. Исто вре ме но се не дâ пре ви де ти, ту 
и та мо, зна чај на сти ли стич ка ве шти на – по вре ме но чак за па њу ју ћа вир ту о зност. (...) 
Ње на хра брост и од луч ност, ра ди кал ност и кон се квент ност не мо гу се пре це ни ти“, 
при зна је Рајх-Ра ниц ки пре ко во ље.

Две од ли ке овог ро ма на нај пре па да ју у очи. Јед на је упра во ма ло час по ме ну та 
дис тан ци ра ност ау тор ке од вла сти тих ли ко ва, ви дљи ва и у од но су на ра тор ског гла са 
пре ма њи ма. Гер ти, Хер ман и Ми ха ел ни у јед ном тре нут ку не по ста ју фо ка ли за то ри 
соп стве них при ча: њи хо ве по ступ ке и (ре ђе) осе ћа ња и ми сли пре но си нам све зна ју-
ћи при по ве дач, уз стал ни про прат ни ко мен тар ко ји се че сто пре тва ра у ни за ње ге не-
ра ли за ци ја о људ ским од но си ма уоп ште узев. Ни лич но сти ко је би, на пр ви по глед, 
због сво је сра змер но не моћ не по зи ци је би ле иде ал не за при вла че ње чи та лач ке на-
кло но сти – Гер ти и њен син – ни су пред ста вље не као но си о ци по зи тив них вред но сти 
ни ти на ра тор ски глас са у че ству је са њи ма. Де чак је ума ње на ка ри ка ту ра сво јих ро-
ди те ља, за ин те ре со ван са мо за играч ке и спорт ску опре му, и већ се упу шта у игре 
мо ћи са ма ње при ви ле го ва ним и си ро ма шним вр шња ци ма. Са ма Гер ти је, ка ко се у 
ви ше ма хо ва ин си сти ра, у пот пу но сти при хва ти ла по сто је ће од но се мо ћи и њи хо ву 
зло у по тре бу: то је на гла ше но кон тра сти ма ко ји се ус по ста вља ју из ме ђу ње и рад нич-
ких же на и ње ним не мар ним од но сом пре ма сво јим уче ни ци ма.

Дру га упа дљи ва од ли ка је ка рак тер тог ау тор ског гла са: ра ди се о исто вре ме но 
из у зет ном и чи та лач ки те шко под но шљи вом ре то рич ком по ду хва ту. Ра ди кал но за о-
штре не сце не на си ља пре но се се сти лом у ко ме се бру тал на не по сред ност и та бу и-
зо ва ни из ра зи спа ја ју са ва тро ме том је зич ких сли ка: ау тор ка се ов де, мо жда у још 
ве ћој ме ри не го у ра ни јим де ли ма, слу жи ко ла жним по ве зи ва њем фра за пре у зе тих 
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из ре клам ног и по тро шач ког ре пер то а ра са ба шти ном ви со ке не мач ке књи жев но сти, 
че сто уз ње но са ти рич но-блас фе мич но сме шта ње у го то во пор но граф ски кон текст.

Овог пу та, ди рек тор је на вре ме ус пео да за др жи сво ју кри тич ну ма су. На би ја же ни но 
ли це у свој ин тим ни про из вод, а он да јој по ка зу је сво ју ин тим ну ре ги ју. Окре пље ње на 
ње го вом сна жном мла зу ни је то што она же ли, али мо ра, та ко љу бав за по ве да! Же на 
мо ра да се по бри не за ње га, да га оли же и обри ше ко сом. Исус је сво је вре ме но до био ту 
тр ку, кад га је обри са ла јед на же на. У за вр шни ци, же на до би ја ша мар по гу зи ци, а ру ка ње ног 
го спо да ра гру бо ула зи у ње не пу ко ти не и про це пе, је зи ком је це ли ва по по тиљ ку, а ко су јој 
за ба цу је у ка ду и по вла чи је за кли то рис та ко сна жно да јој се ко ле на скла па ју, а гу зи ца рас
кла па, као сто ли ца на рас кла па ње. И мно ги дру ги слу ша ју Ње го ве за по ве сти.

Глас при по ве да чи це, глас Ел фри де Је ли нек, не пре кид но се на ме ће чи та о цу. Сва ки 
де таљ сва ко дне ви це мо же по слу жи ти као оки дач за још је дан ре то рич ки уз лет, ди-
гре сив ну ти ра ду о кон зу ме ри зму, о ко мер ци ја ли за ци ји спор та, о од но си ма вла сни ка 
фа бри ке и ње го вих рад ни ка, о ужа си ма ту ри зма и це лог са вре ме ног дру штва као 
та квог. Тре ба ода ти при зна ње Са њи Ка ра но вић ко ја се ју нач ки но си ла са за дат ком да 
пре не се сло жен, про тив ре чан и че сто му чан ути сак ко ји тај је зик оста вља на чи та о ца; 
ов де вре ди по ме ну ти да са ма Ел фри да Је ли нек у јед ном раз го во ру о пре во ђе њу ка же 
да се „пре вод при љу бљу је уз ори ги нал као јаг ње уз ву ка“ и да се та упе ча тљи ва сли ка 
сва ка ко и ов де мо же при ме ни ти.

За плет је са свим под ре ђен на ра тор ском гла су и ау тор ској ин тен ци ји да при ка же 
оп ште ста ње, а не кон кре тан слу чај. Сто га се сце не на сил ног сек са по на вља ју уз мо-
но то ну пред ви дљи вост, а и по је ди ни ис ко ра ци – пре све га Гер ти не пи ја не шет ње и 
њен од нос са Ми ха е лом – за вр ша ва ју се по на вља њем по зна те ма три це. Сту дент Ми-
ха ел се по ка зу је као емо тив но са свим не по де сан обје кат за љу бав ну страст, а сце не 
сно ша ја са њим су је два убла же не ва ри ја ци је Хер ма но вог ижи вља ва ња. Мо гло би се 
твр ди ти да, ако се огра ни чи мо на рад њу, свих две сто ти нак стра ни ца ро ма на пред ста вља 
вир ту о зно ва ри ра ње јед ног је ди ног ис ка за Ел фри де Је ли нек: да жен ска по жу да ни кад 
не мо же би ти до ве де на до ис пу ње ња („Тра гич но је што ни шта ни је мо гу ће из ме ђу 
му шка ра ца и же на, јер јед на жуд ња увек га си дру гу уме сто да је рас па љу је. Жен ска 
по жу да се не мо же оства ри ти са му шкар цем“, ка же она у јед ном ин тер вјуу по во дом 
По жу де). 

Та кво чи та ње по кла па ло би се и са ње ним из ја ва ма да је по ку ша ва ла да пи ше „жен-
ску пор но гра фи ју“, да је ро ман ис пр ва за ми сли ла као пан дан Ба та је вој „При чи о оку“, 
али да се он да су о чи ла с не мо гућ но шћу жен ског го во ра о сек су ал но сти, та ко да је 
ре зул тат ства ра лач ког про це са на кра ју „ан ти пор но гра фи ја“. Слич но ње ним ра ни јим 
ју на ки ња ма, Бри ги ти или Ери ки Ко хут, и лик Гер ти све до чи да је за Ел фри ду Је ли нек 
под са да шњим дру штве но-еко ном ским усло ви ма рав но прав ност же не и му шкар ца 
не мо гу ћа и на пла ну сек су ал но сти и ње ног пу ног оства ре ња. Да ло би се рас пра вља ти 
о то ме ко ли ко је та ко ра ди кал но ви ђе ње жен ске ег зи стен ци је тач но и до ко је тач ке се 
мо же и сме ге не ра ли зо ва ти по је ди нач но жен ско ис ку ство; ако ни шта дру го, у три де це-
ни је от ка ко се По жу да пр ви пут по ја ви ла пред чи та о ци ма, ерот ска књи жев ност ко ју 
пи шу же не за же не сти гла је од рет ких на сло ва, увек на иви ци скан да ла, до гра ни це 
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глав но то ков ске књи жев но сти (до вољ но је под се ти ти на успех бест се ле ра Пе де сет 
ни јан си – си ва). И по ред ве чи те опа сно сти да се по при ме уна пред за да те уло ге и да се 
уђе у по сто је ћи ка луп, жен ски гла со ви су да нас сло бод ни ји и гла сни ји.

Ко нач но и јед на реч о на сло ву и ње го вом пре во ду. Lust је ви ше знач на и сло је ви та 
реч ко ја, у за ви сно сти од кон тек ста, мо же озна ча ва ти и обич ну же љу, и по жу ду, и ужи-
ва ње због за до во ље не же ље, и чи сту ра дост; ње не ко но та ци је, да кле об у хва та ју ра-
спон ши ри и од фран цу ског jo u is san ce. Са ња Ка ра но вић ода бра ла је да је пре ве де као 
По жу ду, што је у овом кон тек сту тач ни је и пре ци зни је не го нпр. На сла да за ко ју се 
опре де ли ла хр ват ска пре во ди тељ ка Хе лен Син ко вић. Из гу бље на је ипак ти пич но је-
ли не ков ска сар ка стич на но та: јер у овом ро ма ну ужи ва ње и ра дост су тра гич но, без-
на де жно од сут ни.


