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О ПО ЛИ ТИ ЦИ, ФЕ МИ НИ ЗМУ И ДРУ ГИМ  
ДЕ МО НИ МА 

(Вир жи ни Де пент: Вер нон Тро дон 1–3, пре вео са фран цу ског Но вак Го лу бо вић, 
Bo o ka, Бе о град, 2019–2020)

Број не но ви не у све ту има ју ру бри ку у ко јој се дан или сед ми ца пред ста вља ју кроз 
фо то гра фи је и кра так опис. На њи ма су углав ном при зо ри из по ли тич ке, дру штве не 
или ин тим не сва ко днев ни це, упе ча тљи ви и по пут скрин шо то ва ко ји бе ле же ствар ност 
као спек тар раз ли чи то сти – од улич них про да ва ца цве ћа до по ли ти ча ра у тре ну ци ма 
до но ше ња ва жних од лу ка. По об ја вљи ва њу три ло ги је Вер нон Тро дон Вир жи ни Де пент, 
о њој се го во ри ло као о „жен ском Бал за ку” и прем да је по ста ло оп ште ме сто да се 
пи сци, а по себ но спи са те љи це, пред ста вља ју као ре ци кли ра не вер зи је прет ход ни ка, 
фран цу ска ау тор ка у ве ли кој ме ри „од сту па” од бал за ков ског ме га ло ман ског по ду-
хва та опи си ва ња мре же дру штве них од но са уро ње них у исто риј ску ствар ност. Уна-
пред све сна уза луд но сти ре кон стру и са ња дру штве не ка у зал но сти и по тра ге за из во-
ри ма „ефек та леп ти ра”, она бе ле жи ствар ност мо дер не Фран цу ске у тре ну ци ма док 
се она од ви ја, го то во по пут но ви нар ке осе тљи ве на са да и ов де, али не кроз при по ве-
да ча скло ног ко мен та ри ма и сте ре о тип ног фран цу ског на ра то ра ког је Вир џи ни ја 
Вулф пре сто ти нак го ди на опи са ла као оног ко ји би жр тво вао ин ди ви ду ал ни ка рак тер 
ра ди ши ре сли ке људ ске при ро де и ап стракт ни је, урав но те же ни је књи жев не це ли не, 
већ упра во су прот но – кроз фраг мент и мно штво сна жно ин ди ви ду а ли зо ва них ју на-
ка ко ји су уро ње ни у па чворк-текст са ста вљен од упе ча тљи вих сли ка и суд би на, али 
је чи та о цу пре пу штен тај (илу зор ни) по сао ре кон стру и са ња „оп ште сли ке”. 

По пут сва ког књи жев ног ура ња ња у сва ко днев ни, не рет ко ба нал ни жи вот, три ло-
ги ја Вер нон Тро дон не мо же би ти те мат ски пре ци зно од ре ђе на јер, упр кос на сло ву 
ко ји су ге ри ше да је ово ро ман ли ка или да он ма кар има по вла шће но ме сто у тек сту, 
бив ши про да вац пло ча нео бич ног име на (тро дон је име за лек про тив бо ло ва) пре 
све га је у функ ци ји спа ја ња раз ли чи тих на ра тив них ни ти. Прем да се о овом ро ма ну 
не мо же го во ри ти кроз хро но топ пу та у ужем сми слу, ипак лу та ња „мо дер ног пи ка-
ра” Вер но на Тро до на по Па ри зу мо ти ви шу уво ђе ње ве ли ког бро ја ли ко ва и њи хо вих 
ин тим них при ча у де ло. Вер нон Тро дон, бив ши вла сник про дав ни це пло ча и при ја тељ 
свет ске му зич ке зве зде Алек са Бли ча, из не на да се за тек не на ули ци на кон што му, због 
све ма њег ин те ре со ва ња љу ди за пло че, ко је су по ста ле ре тро и пре се ли ле се у ан ти-
квар ни це, и смр ти по зна тог при ја те ља ко ји му је фи нан сиј ски по ма гао, по сао про пад-
не и оста не без ика квог из во ра нов ца. У пр ви мах успе ва да про на ђе пре но ћи ште код 
(бив ших) при ја те ља и по зна ни ка, али на кон што ис цр пи све мо гућ но сти, за ти че се на 
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ули ци, али и у по се ду сни ма ка раз го во ра са по кој ним Алек сом Бли чом, за ко је су мно ги 
ли ко ви за ин те ре со ва ни из раз ли чи тих раз ло га. Сто га, Вер нон Тро дон по ста је тра же ни 
бес кућ ник – чо век ко ји не ма где да спа ва и шта да је де, али ко га пра те оп скур ни ти по ви 
из па ри ског џет-се та и њи хо ве мрач не сен ке (од ко јих је нај о па сни ја же на, сли ко ви тог 
на дим ка Хи је на, ко ју је Те о фил Пан чић у свом при ка зу ду хо ви то, али и вр ло пре ци зно 
опи сао као „уте ри ва чи цу оп ште прак се”) у стра ху да по се ду је опа сне ин фор ма ци је о 
смр ти пор но-зве зде Вот ке Са та не. Да на ра тив бу де још сло же ни ји, по кој на пор но-глу-
ми ца је би ла су пру га ака дем ског рад ни ка Се ли ма и мај ка ње го ве ћер ке Ај ше, мла де 
де вој ке ко ја у ра ној адо ле сцен ци ји, упр кос оче вом не го до ва њу, од лу чу је да по кри је 
гла ву хи џа бом и по све ти се исла му и по што ва њу ше ри јат ских за ко на. Овој гру пи већ 
до вољ но жи во пи сних ју на ка при кљу чу ју се, да из дво ји мо са мо не ке од упе ча тљи ви јих, 
Па ме ла Кант, бив ша пор но-зве зда и при ја те љи ца Вот ке Са та не, ко ја жи ви са Да ни је-
лом, тран ссек су ал цем; Се лест, татŷ умет ни ца ко ја кра јем дру гог то ма по ма же Ај ши да 
осве ти мај чи ну смрт на па дом и те то ви ра њем про ду цен та Ло ра на До па леа; гру па 
бес кућ ни ка оку пље них око Тро до на, по пут Шар ла и Ол ге; де сни чар Гза вје ко ји не 
пре за од по ли тич ких ти ра да и го во ра мр жње; Мар си ја, тран ссек су ал ка у ко ју се Вер-
нон за љу бљу је и ко ја се по но во по ја вљу је кра јем три ло ги је као спа си тељ ка и мно ги 
дру ги. Ја сно је да су у пи та њу љу ди са мар ги не, али Вир џи ни Де пент из бе га ва клоп ку 
у ко ју је ла ко упа сти кад се пи ше о обес пра вље ним и скрај ну тим – они, упр кос то ме 
што де ле осе ћа ње ис кљу че но сти из мејнстрим кул ту ре и оно га што на чел но сма тра-
мо про сеч ним жи во том гра ђа ни на (по ли тич ки, сек су ал но и еко ном ски по вла шће ног), 
би ва ју ди фе рен ци ра ни и ин ди ви ду а ли зо ва ни до вољ но да не бу ду по и сто ве ће ни са 
„гру пом” ко јој при па да ју. Сто га, би ти на дру штве ном ру бу ни је не ка кво ко лек тив но 
осе ћа ње ко је ује ди њу је ју на ке у бор би за ви дљи вост и при хва ће ност, већ упра во по-
ље на ко јем су раз ли ке при сут не као под сет ник да се дру штве но по ли тич ке бор бе за 
пра ва во де на раз ли чи тим фрон то ви ма и да као та кве мо ра ју би ти пре по зна те.

Оно што пак слу жи као дру штве ни ле пак је сте рок кул ту ра и идо ла три ја ство ре на 
око кул та Алек са Бли ча, ко ји је већ на по чет ку ро ма на мр тав. Слич ним по ступ ком је 
и Вир џи ни ја Вулф, ко ја мо жда ни је очи глед на па ра ле ла са по е ти ком Вир жи ни Де пент, 
по ве за ла сво је вр ло раз ли чи те про та го ни сте у Та ла си ма око фи гу ре (из ма шта ног) 
Пер си ва ла, али фран цу ска спи са те љи ца иде ко рак да ље и у да ле кој бу дућ но сти опи-
су је рок ре ли ги ју чи ји су пр ви вер ни ци би ли по се ти о ци кон вер ген ци ја, му зич ких и 
пле сних ве че ри за ода бра не. На ме ће се пи та ње да ли је из бор рок му зи ке (а не ре ци-
мо џе за, као у слу ча ју Кор та са ро вог „па ри ског ро ма на” Шко ли це) ис кљу чи во у ве зи са 
лич ним пре фе рен ци ја ма ау тор ке, ко ја и са ма из гле да као рок зве зда на фо то гра фи ја-
ма ода бра ним за срп ско из да ње Вер но на Тро до на, или је агре сив на и гла сна му зи ка 
по бу ње них симп то ма тич на за осе ћа ње мо дер ног чо ве ка на За па ду. Ин тен зи тет рок 
му зи ке у ве зи је и са ин тен зи те том са мог при по ве да ња – Вир жи ни Де пент не до пу шта 
чи та о цу да пре дах не и за бо ра ви на тре ну так да је ово из ра зи то ан га жо ва но де ло, већ 
ни же епи зо де о про па лим му зи ча ри ма и про ду цен ти ма, екс трем ним де сни ча ри ма, 
ан ти ми грант ској по ли ти ци, ра си сти ма, (транс)род ној по ли ти ци, про сти ту ци ји, пор но-
гра фи ји, нар ко ма ни ји, на си љу, мо дер ним об ли ци ма љу ба ви, си ло ва њу и низ за и ста 
мо же би ти бес ко на чан. Чи ни се да су, без об зи ра на лич ну исто ри ју, сви ју на ци у по тра зи 
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за из ве сним об ли ком ин тен зив ног осе ћа ња у ко лек тив но ане сте зи ра ном дру штву, а 
му зи ка кон вер ген ци ја кроз Бли чо ве екс пе ри мен те те жи ка пот пу ном уки да њу вер-
бал них еле ме на та и по ста је је ди ни мо гу ћи ме диј у ко јем су де сни чар Гза вје, бес кућ-
ни ца Ол га и му сли ман ка Ај ша јед на ки. У том кљу чу, рок му зи ка је без ма ло уто пиј ско 
уто чи ште за љу де ме ђу ко ји ма је по ли тич ки и кул тур ни ди ја лог апри ор но осу ђен на 
про паст у сна жно по ла ри зо ва ном дру штву у ко јем се им пли цит но под ра зу ме ва да 
јед ни не ће мо ћи да жи ве док они „дру ги” не бу ду ис тре бље ни. 

Вир жи ни Де пент до пу шта ју на ци ма да го во ре и ни на ко ји на чин не фа во ри зу је 
ни ти осу ђу је од ре ђе ну пер спек ти ву, што је су здр жа ност ко ју је те шко кон тро ли са ти 
у ро ма ну ова квог оби ма (пре ко 800 стра ни ца) и чи та лац че сто би ва из не на ђен убе дљи-
во шћу и ла ко ћом с ко јом се ау тор ка се ли из ми зо ги ног пси хо ло шког скло па си ло ва-
те ља и ло ги ке „ток сич ног ма ску ли ни те та” у Ај ши ну му сли ман ску ети ку ко ја на ла же да 
му шка рац ту ђу же ну по шту је та ко што ни ка да с њом не оста је на са мо у про сто ри ји. 
Упра во за то је за ни мљи во ка да кри ти ча ри по инер ци ји по ме ну ка ко је ау тор ка „фе-
ми нист ки ња до ср жи”, али на на чин ко ји тај фе ми ни зам не ди фе рен ци ра у од но су на 
број не об ли ке фе ми ни за ма, што је па ра док сал но у све тлу по е ти ке Вир жи ни Де пент 
ко ја по чи ва упра во на ин си сти ра њу на ра зли ци у окви ру при вид но хо мо ге них по ли-
тич ких прак си. Упр кос до ми нант ним фе ми ни стич ким стру ја ма ко је се за ла жу про тив 
пор но гра фи је и про сти ту ци је као па три јар хал ног екс пло а ти са ња и фе ти ши за ци је 
жен ског те ла, Вир жи ни Де пент је на дру гом кра ју спек тра да нас ма ње гла сних за го-
вор ни ца еман ци па ци је же на кроз сек су ал ни рад као осло ба ђа ње жен ске же ље и 
екс пе ри мен та са гра ни ца ма сек су ал но сти. Сто га, ау тор ка култ ног фран цу ског ро ма на 
Кре сни ме и Кинг Конг те о ри је и у овој три ло ги ји по ли ти ку те ла пред ста вља као ва жно 
жен ско пи та ње, али без ла жне ем па ти је и на сил ног иден ти фи ко ва ња же не, али и би ло 
ко је дру ге дру штве не гру пе, као жр тве: „Ле во ори јен ти са ни ин те лек ту ал ци обо жа ва-
ју Ро ме, јер се ви ди да мно го па те а да их ни кад не чу јеш да про го во ре. Див не жр тве. 
Али оног да на кад је дан од њих про го во ри, ле во ори јен ти са ни ин те лек ту ал ци по тра-
жи ће дру ге нêме жр тве.“ Се лест, ко ја је у тре ћем то му ви ше стру ко си ло ва на и му че на, 
за и ста ду го ћу ти и не про го ва ра о сво јој тра у ми, али Вир жи ни Де пент не де ле ги ра 
дру ге ли ко ве да по пу не ту ру пу у на ра ти ву – она оста је у до ме ну ван је зич ког ис ку ства 
ко је је не са оп шти во, а сва ка иден ти фи ка ци ја са жр твом је ну жно ла жна и у функ ци ји 
иде о ло шке де ма го ги је. С дру ге стра не, Ај ша је де вој ка од ра сла у Фран цу ској, ћер ка 
пор но-глу ми це ко ја је од лу чи ла да по кри је гла ву и кла ња пет днев них на ма за, ју на-
ки ња ко ја је пра во из Уел бе ко вог По ко ра ва ња уше та ла у овај ро ман, а њен „пад” и 
ве за са оже ње ним чо ве ком ис при по ве да ни су кроз је ди не лир ске па са же у де лу ис-
пи са ном мо дер ним, жар гон ским, све де ним је зи ком. Та мо где је Уел бе ко ва иро ни ја 
не из о став на, код Вир жи ни Де пент не ма ни тра го ва ели ти стич ког, па тро ни зу ју ћег 
то на ко ји по ко ра ва ње ту ма чи као кон зер ва тив ну за о ста лост: „Па нич но су пре ли ста-
ва ли Ку ран, као да је до вољ но да је дан за пад њак ба ци по глед па да про на ђе исти ну. 
Да на те ра књи гу да при зна сво је на си ље.“

Шта он да зна чи то „би ти фе ми нист ки ња до ср жи” и по сто ји ли чак и у фе ми ни зму 
ње гов по вла шће ни об лик ко ји дис кри ми ни ше све дру ге? Ау тор ка у број ним ин тер вју-
и ма го во ри о по тре би да се фе ми ни зам очи сти од не га тив ног при зву ка, као прак са 
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ре зер ви са на за ру жне, сек су ал но не за до вољ не же не, али њен „ин клу зив ни” об лик 
фе ми ни зма да ле ко је сло же ни ји но што сам тер мин им пли ци ра. На и ме, тран срод ни 
ју на ци у Вер но ну Тро до ну, Да ни јел, бив ша пор но-глу ми ца ко ја је про ме ном по ла ус пе-
ла да де ли мич но обри ше сво ју про шлост, и Мар си ја, тран ссек су ал на фри зер ка из 
Бра зи ла у ко ју се Вер нон Тро дон за љу бљу је, ни су са мо де ко ра тив ни еле мен ти у де лу 
ко је на сто ји да па но рам ски об у хва ти са вре ме ни дру штве ни хо ри зонт већ, у вре ме 
же сто ких раз ми ри ца из ме ђу ли бе рал них и ра ди кал них фе ми нист ки ња у по гле ду 
укљу чи ва ња тран срод них осо ба у фе ми ни стич ку по ли ти ку, про го ва ра ју о ин ди ви ду
ал ном ис ку ству тран ссек су ал но сти ко је се че сто пре ви ди у ко лек тив ној по ли ти ци. 
Да ни је ло ва по тре ба да се бу де не ви дљив им пли цит но под ра зу ме ва став ли бе рал них 
фе ми нист ки ња ко је, пре по зна ва њем тран срод них же на као же на и обр ну то, омо гу ћа-
ва ју ту не ви дљи вост и ута па ње у гру пу као на чин да се из бег не си стем ско на си ље, док 
су Мар си ји на упа дљи ва ле по та и же ље на ви дљи вост бли же ра ди кал ном фе ми ни зму 
ко ји, упр кос стиг ма ти за ци ји ње го вих прак си, ука зу је на по тре бу да се по ље бор бе за 
жен ска пра ва и пра ва тран срод них осо ба раз дво ји упра во за то што не по сто ји за јед-
нич ко епи сте мо ло шко по ла зи ште. У ро ма ну су за сту пље ни –из ми и не по сто ји не дво-
сми сле но за сту па ње је дин стве ног „фе ми ни стич ког ста ва”, a те ма тран ссек су ал но сти 
са мо је јед на од мно гих ко ја је ов де по слу жи ла као илу стра ци ја, те сва ко ети ке ти ра ње 
ау тор ке као „фе ми ни стич ке” за вре ђу је да се та реч не упо тре бља ва ис пра жње на од 
зна че ња.

Фран цу ска ау тор ка је ода бра ла му шкар ца као (услов но) глав ног ју на ка и то об ја-
сни ла же љом да из бег не кла сич ни на ра тив о же ни ко ја је по ср ну ла и чи ји би по ступ ци 
би ли ту ма че ни у том све тлу. Вер нон Тро дон је сво је вр сни мо дер ни everyman у ко јег и 
чи та лац, али и дру ги ју на ци упи су ју зна че ње јер је исто вре ме но и сва ко и ни ко: „Хте ли 
су да на пра ве Рем боа од ње га, а био је ти пич ни со ци јал ни слу чај.“ Ипак, ње му је на-
мет ну та уло га да кроз сво је ми стич не „кон вер ген ци је” и му зи ку ко ја по кре ће на плес 
по кре не „ре во лу ци ју”, али је дан од ју на ка се пи та ко су ти љу ди од ко јих оче ку је мо да 
про ме не свет: „И ако би је не ко по кре нуо да нас, про шла би без ње га. Не ће ту би ти 
ни ка квих цр них за ста ва, ба ри ка да, Das Ka pi ta la, Мах на или Ба ку њи на, би ће то не што 
што љу ди ње го вих го ди на ви ше не ће раз у ме ти. Пре зре ни овог све та су про ме ни ли 
лик, а што се про шло сти ко ју же ле да из бри шу ти че, Па трис је исто та ко њен део као 
и ко рум пи ра не ин сти ту ци је.“ Ол ги ни не по ве за ни улич ни го во ри ко ји по зи ва ју љу де 
на љу бав и про ме ну, Гза вје о во тај но уче ство ва ње на про те сти ма и сви ти љу ди ко ји 
на ули ца ма уз ви ку ју па ро ле (п)оста ју са мо ору ђе у ру ка ма ели те, ко ја ра чу на на то да 
ће „они ко ји не ма ју ни шта уби ти оне ко ји има ју још ма ње”. У ро ма ну су кла сне по де ле 
вр ло пла стич но при ка за не – чи та во јед но дру штво пре зре них не ста ће у те ро ри стич-
ком на па ду да би бо га ти про ду цент и ње гов ме на џер сни ми ли се ри ју о истим тим 
љу ди ма ко је су по у би ја ли ра ди до бре при че и ми та ко ји ће се око њих из гра ди ти у 
да ле кој бу дућ но сти, чи ме се отво ре но пра ви иро нич на па ра ле ла са Хри сто вим стра-
да њем као сво је вр сним спек та клом. У не ко ли ко на вра та се на си ље по сма тра кроз 
при зму хо ли ву ди за ци је, а те ро ри сти као про из вод дру штва спек та кла, а не као ре ли-
гиј ски фа на ти ци – њи хо ви по ступ ци су ис пра жње ни од зна че ња, пред ста вља ју „екс-
пли цит но на си ље” чи ја је „есте ти ка ма са кра” под ди рект ним ути ца јем про па ганд ног 
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је зи ка За па да, или, тра гом Сла во ја Жи же ка и ње го вих раз ми шља ња на кон па ри ских 
те ро ри стич ких на па да: „За раз ли ку од истин ских фун да мен та ли ста, псе у до фун да мен-
та ли стич ки те ро ри сти су ду бо ко уз не ми ре ни, за ин три ги ра ни и фа сци ни ра ни гре шним 
жи во том не вер ни ка. У бор би про тив гре шног Дру гог мо же се пре по зна ти њи хо ва 
бор ба про тив соп стве них ис ку ше ња.“ То је умно го ме слу чај са де вој ком Со ланж ко ја 
у име иде о ло ги је ко ју не раз у ме узи ма пу шку у ру ке и уби ја го то во све ју на ке овог 
ро ма на – сем Вер но на Тро до на, ко ји оче ки ва но пре жи вља ва све јер је он све вре ме 
ви ше тек сту ал на кон струк ци ја не го ствар но те ло у тек сту, и као та кав, он је је ди ни 
ко ји по се ду је исти ну о кра ју.

Так ми чи ти се са ствар но шћу и би ти осе тљив и при јем чив на све про ме не ко је се 
де ша ва ју или ма кар на слу ћу ју у бли ској бу дућ но сти ни је ла ко, а би ти хро ни чар соп-
стве ног вре ме на без ика квог исто риј ског от кло на из и ску је мно го хра бро сти, ко је 
фран цу ској ау тор ки не не до ста је. Упр кос оп штем ме сту да же не пи шу сен ти мен тал ну, 
лир ску про зу ко ја је по пра ви лу бли жа ин тим ном не го јав ном, а ко је су мно ге спи са-
те љи це, чи ни се, ра до при хва ти ле, Вер нон Тро дон све до чи о жен ском гла су ко ји не 
пра ви ком про мис са сте ре о ти пом, агре си ван је и сна жан до вољ но да оправ да но 
сврг не Уел бе ка са тро на нај про во ка тив ни јег фран цу ског ау то ра да на шњи це, а ау тор-
ка ма на на шим про сто ри ма за да озби љан до ма ћи за да так и по ну ди им узор но жен ско 
при по ве да ње осло бо ђе но па те ти ке, ис по вед них ту жба ли ца и им пли цит ног уве ре ња 
да је по ли тич ка књи жев ност му шког по ла. 


