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ПРЕ КО РА ЧУ ЈУ ЋА ИС ПУ ЊЕ ЊА ЗА КО НА
(Ери Де Лу ка: Све ти це са бла зни, Фел си на, За греб, 2019, пре вод Тврт ко Кла рић)

Књи га ита ли јан ског ро ма но пи сца, пе сни ка, пре во ди о ца, ак ти ви сте и но ви на ра 
Ери ја де Лу ке Све ти це са бла зни (Er ri De Lu ca: Le san te del lo scan da lo, La Gi un ti na, Fi ren ze, 
2011) осми шље на је као про ши ре ни, два на е сто дел ни есеј по све ћен би блиј ским ју на-
ки ња ма увр шће ним у ве ли ку ге не а ло шку ли сту ко ја отва ра Је ван ђе ље по Ма те ју. 
Ок си мо рон ски, про во ка тив ни на слов ни из раз на зна ча ва те му ис пу ње ња вер ског за-
ко на пу тем ње го вог пре ко ра че ња и мо ти ви ше опре де ље ње ау то ра за кон крет не 
епи зо де из Би бли је, тј. жи во то пи се и ка рак те ре жен ских ли ко ва ко је на ме ра ва да 
ре кон стру и ше. Из бор је, кон крет но, пао на Та ма ру, Ју ди ну сна ху, ка сни је су пру гу, из 
По ста ња (п. 38); Ра ву, про сти тут ку из Је ри хо на, ко ја је по мо гла Је вре ји ма да осво је 
њен град, из Књи ге Ису са На ви на (п. 2); Ру ту, Мо ап ки њу, ко ја је ода но шћу њој ту ђем, 
иза бра ном на ро ду и лу кав ством ко јим се по слу жи ла по на го во ру све кр ве Но је ми не 
за слу жи ла по себ но по гла вље у Ста ром за ве ту (Књи га о Ру ти); Вит са ве ју, Ури ји ну же ну 
и Да ви до ву љу бав ни цу из Дру ге књи ге Са му и ло ве (п. 11) и Ма ри ју, су пру гу Јо си фо ву 
и мај ку Ису со ву из Но вог за ве та, тач ни је је ван ђељâ.

Ау тор их у дру гом, на слов ном по гла вљу сво је књи ге пред ста вља сле де ћим ре чи ма:

Пр ва се одје ну као блуд ни ца да се по да же ље но ме му шкар цу.
Дру га је би ла блуд ни ца од за на та те из да де свој на род.
Тре ћа се но ћу за ву че под по кри ва че бо га та удов ца те се уда де за њ.
Че твр та би ја ше пре љуб ни ца, из не вје рив ши му жа ко је га да де уби ти ње зин љу бав ник.

За по след њу, Ма ри ју, ко ја се на до ве зу је на го ре по ме ну те ста ро за вет не ју на ки ње, 
иа ко пре се да ном без гре шног за че ћа од сту па од њи хо вих из дај ста ва и/или сек су ал них 
пре ко ра че ња, и ко ја за о кру жу је ве ли ки ге не а ло шки низ од Авра ма до ме си је, ау тор 
ће ре ћи да „за труд ње при је вјен ча ња а че до не би ја ше од за руч ни ка“.

Чи но ви од сту па ња од дру штве не и вер ске нор ме, ко ја је у не сва ки да шњим окол-
но сти ма у ко ји ма су се на шле Та ма ра, Ра ва, Ру та, Вит са ве ја и Ма ри ја је ди но на дру ги 
на чин мо гла би ти по твр ђе на и ис пу ње на, тим пре до би ја ју на зна ча ју с об зи ром на то 
да је реч о же на ма, да кле о по лу ко ме се у ту ма че њу вер ских спи са по кла ња ма ње 
па жње, и пре те жно о стран ки ња ма, да кле при пад ни ца ма ет нич ких за јед ни ца ко је 
ни су има ле при ви ле ги ју да ис пи шу исто ри ју. 

О по ло жа ју же не у ста ро је вреј ском дру штву и ње ном зна ча ју у ства ра њу вер ског 
пре да ња го во ри се већ у увод ном по гла вљу. Ау то ро во по зна ва ње хе бреј ског је зи ка, 
кон кре ти зо ва но број ним тра дук то ло шким при мед ба ма и ети мо ло шким на по ме на-
ма, пот кре пљу је број на за па жа ња ко ја по ка зу ју јед но но во ли це пр ве мо но те и стич ке 
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ре ли ги је и ње ног Бо га. Де Лу ка нај пре го во ри о по де ли уло га. Му шка рац, ко ме се Ја хве 
ди рект но обра ћа за по ве сти ма ко је из ри че Мој си ју на Си на ју, иза бран је да пре но си 
за ко не. Же на је, с дру ге стра не, урез из ко је на ста је жи вот.

Зна чај дат жен ској при ро ди, ко ја се по и сто ве ћу је са те лом за ко на, јер су сло ва у 
хе бреј ском увек жен ског ро да (она су ће ли је ве ли ког тек сту ал ног ор га ни зма Све тог 
пи сма), уте ме љен је, очи то, на оп ште по зна тим те о ри ја ма о ду а ли стич кој по де ли на 
кул ту ру и при ро ду. Но оквир ди хо то ми је no mos – physis, ис по ста ви ће се, по слу жио је 
ита ли јан ском пи сцу као по ла зи ште за омаж ле по ти, тач ни је за бе се ду на дах ну ту ту-
ма че њем ле ген де о ства ра њу Ада ма и Еве, о би о ло шкој су пер и ор но сти же не над 
му шким ро дом. Та ко се у тре ћем по гла вљу по ста вља пи та ње (пре)вред но ва ња и рас по-
де ле уло га му шкар ца и же не ко је про ис ти че из ре до сле да њи хо ве по ја ве у Књи зи по-
ста ња. По да так о на кнад ном ства ра њу Еве, о ње ном укљу че њу у жи вот на зе мљи на кон 
Ада ма, за ита ли јан ског ау то ра је до каз над мо ћи, а не под ре ђе но сти же не му шкар цу. 

Ова кве ста во ве, ко ји при бли жа ва ју Де Лу ки но шти во те ма ма фе ми ни стич ке те о-
ло ги је и ис тра жи ва њи ма ко ја по ку ша ва ју да по ми ре иде а ле хри шћан ског ага пеа и 
хе лен ског еро са, про на ћи ће мо и у дру гим де ло ви ма књи ге. У на ред ним, ви ше при-
по ве дач ким по гла вљи ма они се по ја вљу ју че сто као по у ке ко је пра те на ра ци ју, тј. 
за о кру жу ју по је ди не епи зо де из при ча о све ти ца ма са бла зни.

По јам мар ги не као дру штве ног про сто ра са ко га и из ко га се афир ми шу са др жај, 
пи са ње и но во ту ма че ње све те исто ри је, Де Лу ка кон кре ти зу је не са мо на род ној, већ 
и на ет нич кој рав ни. Те за о чи сто ти иза бра ног на ро да, о ње го вом не ме ша њу са дру гим 
за јед ни ца ма ко је су жи ве ле у Обе ћа ној зе мљи, по ка зу је се као нео др жи ва. Ме ша ња, 
су сре ти и до ди ри на родâ на гра ни ци, пре ла сци по је ди на ца из по ко ре них ет нич ких 
за јед ни ца у но ву, по бед нич ку, ни су пред ста вља ли из у зет ке, већ пра ви ло. Њи хо вим 
то ко ви ма про ти че ова (пред)исто ри ја ко ја во ди до по ја ве ме си је ко ји је, на по ми ње Де 
Лу ка, та ко ђе био ме ша нац.

Сло же ност и ди на ми ку све те по ве сти дик ти ра ла су уз то и два су прот на сме ра 
над ме та ња мо но те и зма и по ли те и зма: пр ви, че сто по ми њан и одав но по знат у ту ма че-
њи ма Би бли је, је сте ре гре си ван: Је вре ји су се не рет ко вра ћа ли, на ро чи то у раз до бљи-
ма кри зе, идо ли ма, тј. не ка да шњој ре ли ги ји. Слу чај Та ма ре, Ра ве и Ру те – стран ки ња 
ко је су при гр ли ле но ву ве ру – ука зу је на по сто ја ње дру гог сме ра: мно го бо жач ке за-
јед ни це од ба цу ју сво је идо ле, би ра ју на род јед ног Бо га и ме ша ју се с њим.

У дру гом де лу књи ге, по све ће ном Ма ри ји, мај ци Ису со вој, ау тор до ти че те му со-
ци јал ног ра сло ја ва ња и мо тив мар ги не кон кре ти зу је на кла сној рав ни. Афир ма ци ја 
жен ског раз ви ја се упо ре до са афир ма ци јом оста лих дру штве них гру па ли ше них еко-
ном ске и по ли тич ке мо ћи и пре сти жа. Де та љи из пре да ња упо ре ђу ју се са ста њем у 
са вре ме ном све ту, кон крет но у пи шче вој Ита ли ји по де ље ној на си ро ма шни, при вред но 
ма ње раз ви је ни југ и бо га ти, ин ду стриј ски се вер. Јо сиф је, на и ме, ју жњак, др во де ља 
који је из Ви тле је ма, где се са мо при вре ме но вра тио уо чи ро ђе ња сво га си на, оти шао 
у На за рет, град у Га ли ле ји, бо га ти јој по кра ји ни ко ја је не што по пут да на шње Лом бар-
ди је. Ова кве па ра ле ле, сро че не у фор ми ди гре си ја, да ју по се бан ко ло рит са др жа ју 
при че и омо гу ћа ва ју чи та о цу да ус по ста ви при сни ји кон такт са сли ком би блиј ског 
све та, и у исто вре ме по ја ча ва ју ње но уни вер зал но зна че ње.
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Текст до ти че и пи та ње од но са два ре ли гиј ска си сте ма, тј. де ло ва Би бли је. При че о 
пр ве че ти ри све ти це са бла зни по ма жу нам да ја сни је уо чи мо при су ство до њег, хе-
бреј ског сло ја у нор ма тив ном си сте му на ста ју ће ве ре. Као што је вла да ју ће, му шко 
чи та ње ста ро за вет них при ча за по ста ви ло ве ли ке ју на ки ње ко је де ла ју мно го од луч-
ни је од ка но ни зо ва них про ро ка, та ко је и хри шћан ство ве ко ви ма по ку ша ва ло са се бе 
да отре се на сле ђе ста рог за ко на. Ода тле, из ме ђу оста лог, по мен ге не а ло шког ни за с 
по чет ка Је ван ђе ља по Ма те ју, при ка за ног на из гу бље ном Ка ра ва ђо вом плат ну. Ау тор, 
сти че се ути сак, по све ћу је па жњу чу ве ном ба рок ном умет ни ку не са мо због по да тка 
о пр вој вер зи ји сли ке ко ја је не ста ла у са ве знич ком бом бар до ва њу Дре зде на, већ и 
због спе ци фич но сти ње го вог жи во та ко ји је про те као у зна ку по бу не и од мет ни штва.

Упо ре до са ре а фир ма ци јом хе бреј ског на сле ђа и ука зи ва њем на ње гов зна чај уну-
тар ка но на хри шћан ске ве ре, Де Лу ка на сто ји да пред ста ву ста ро за вет ног Бо га при-
бли жи ду ху но во за вет ног уче ња о пра шта њу и љу ба ви. Та ко у освр ту на де та ље из 
при че о из го ну из ра ја ита ли јан ски пи сац од ба цу је мит о ба ла сту пр во бит ног гре ха 
ко ји ће људ ски род мо ра ти, као по ка зни, да но си на сво јим ле ђи ма и од ко га ни ка да, 
у овом, зе маљ ском жи во ту, не ће мо ћи да се осло бо ди. На про тив, уме сто кле тве, Де 
Лу ка у Бож јем обра ћа њу Ада му и Еви на кон ку ша ња пло да са др ве та спо зна је, ви ди 
јед но до бро на мер но оба ве ште ње упу ће но људ ском ро ду. Ов де се го во ри, про сто, о 
по сле ди ца ма рас ки да са при ро дом и о сми слу опре де ље ња за дру штве ни жи вот, да-
кле о ис хо ду чо ве ко ве од лу ке ко ју Бог по шту је и ко ју ни јед ног тре нут ка не же ли да 
до ве де у пи та ње. 

Раз ра да мо ти ва мар ги не, ко ја у са мом чи ну ре цеп ци је и пра те ћих хер ме не у тич ких 
за хва та упу ћу је на осло ба ђа ње сло је ва зна че ња из тек ста и на вред но сти њи хо вог 
бу ду ћег, ре во лу ци о нар ног учин ка, про ши ру је жан ров ски хо ри зонт Де Лу ки не књи ге 
и про ду бљу је са др жај иза бра них при ча и ко мен та ра. Ау то ров, на пр ви по глед про из-
вољ но и на кнад но уба чен, епи ло шки омаж го ло о точ ком ка жње ни ку Ан ти Зе мља ру и 
ње го вом од но су пре ма ка ме ну као из во ру енер ги је ко ју удар цем тре ба из ву ћи из 
мр тве ма те ри је, са др жи не ку вр сту по ен те књи ге, јер ука зу је на скри ве ну по кре тач ку 
сна гу ко ју чо век у нај те жим окол но сти ма успе ва у се би и у све ту ко ји га окру жу је да 
про на ђе и осло бо ди. 

Де Лу ка пи ше јед но став ним и ши рој чи та лач кој пу бли ци ла ко ра зу мљи вим је зи ком 
упр кос еру ди ци ји ко ја му до пу шта да че сто скре не у ди гре си ју и про ду би те о ло шку 
ар гу мен та ци ју. Из раз, с јед не стра не, је згро ви то шћу и рит мич но шћу, ко ју Кла ри ћев 
пре вод вер но чу ва и ве што пре но си, пра ти би блиј ски пред ло жак, а с дру ге стра не 
по е тич но шћу и лир ски ин то ни ра ним ту ма че њи ма пра ви от клон од ње го ве син так-
сич ке јед но лич но сти и фа бу лар не све де но сти. Но, баш тај слој тек ста Би бли је, тај јед-
но бој ни по кров ко ме се рет ко по кла ња ве ћа па жња, от кри ва се у Де Лу ки ној књи зи 
као по вр ши на на ко јој су ис пи са не веч не исти не о си ли за ко на и о ну жди жи во та ко ја 
му се пот чи ња ва и у исто вре ме га пре ко ра чу је.


