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ПРА ЗНИ ЦИ, ПРА ЗНИ НЕ
(Маг да ле на Бла же вић: Свет ко ви на, Кон траст из да ва штво, Бе о град, 2020)

Љу ди ма ко ји су од ра ста ли у изо ло ва ним ру рал ним под не бљи ма углав ном је до бро 
по зна то ко ли ко су про пу сне гра ни це ко је би тре ба ло да де ле свет од ра слих од све та 
де це. У деч јем уз ра сту они че сто не по зна ју оп ште при хва ће ни кон цепт де тињ ства 
из бли за, већ са мо у слут ња ма. Ка да од ра сту, не рет ко не ста ју и слут ње. Пра во на де тињ-
ство све је да ље и не из ве сни је што су бли жи и уко ре ње ни ји тра го ви чи за ма – вој нич-
ких, ло вач ких или те жач ких – твр дих, огре злих у бла ту и на вик ну тих на не мар пре ма 
тлу. Оно што (пре)оста је кат кад је се ћа ње на пра зни ну, на не про жи вље ну ве дри ну и 
без бри жност, а кат кад пот пу ни, до след ни са мо за бо рав и при ста нак на са мо о дри ца ње.

Свет ко ви на Маг да ле не Бла же вић од и гра ва се у та квом кон тек сту, у све ту ис ко ва-
ном, оме ђе ном и раз ро ва ном чи зма ма па три јар ха та. Два де сет пет про зних ми ни ја ту ра 
сме ште но је у свет селâ кроз ко ја се про те жу ре ка Бо сна и же ле знич ка пру га (пред ви-
дљи ви сим бол мо дер ни за ци је, ко ји ју на ци ма углав ном оста је не при сту па чан у би ло 
ком ви ду осим као ме сто на ком се од у ста је од жи во та), а у том све ту са то ви и ка ленда-
ри као да не по сто је, или као да сто је: чак се и за ре ку пре мо же ре ћи да има атри бу те 
ста ја ће во де не го да про ти че. Вре ме се ме ри кру жним по кре ти ма при ро де, уста ја лим 
по рет ком сва ко дне ви це или на ди ру ћим ба том ко ра ка у чи зма ма. Ту роб на гу сти на 
про сто ра и вре ме на пре до ча ва се го то во ис кљу чи во по сред ством жен ске пер спек-
ти ве, про ис хо де ћи из буј них осе та и опа жа ња на ра тор ки и/или ју на ки ња нај ра зли чи-
ти јих уз ра ста – од де вој чи ца до ста ри ца. При по ве да се о ра ђа њи ма и ро ђе њи ма, од-
ра ста њи ма и сра ста њи ма с окруж јем, смр ти ма ко је су по сву да по се ја не, на си љу и 
бру тал но сти као кру ци јал ним спо на ма ових ка ри ка, о про шло сти, са да шњо сти и бу-
дућ но сти ко је су улан ча не је ди но иде јом те гоб не без из ла зно сти. За ма гљи ва ња и 
пре ли ва ња вре мен ских пла но ва, ко ја се од ви ја ју на свим ни во и ма по чев ши од гра ма-
тич ког, на ра ци ју про жи ма ју ко но та ци ја ма уни вер зал ног, ар хе тип ског, у кре та њу не-
по мич ног, ве чи то истог. Та се кон ден за ци ја хро но то па по сти же ис кљу чи во суп тил но, 
за хва љу ју ћи ве шти ни ау тор ке да лек сич ким ода би ром и ре че нич ним рит мом осе ти 
зап ти ве ност и отвр длост ру рал ног ам би јен та ко ји при ви ле гу је. Ин тен ци о нал но хи пер-
тро фи ра ни stac ca to (уз че сто из о ста вља ње ко пу ла) и оби ље ар ха и за ма, ло ка ли за ма и 
ди ја лек ти за ма, осим што до ча ра ва ју (не)мо гућ но сти пре жи вља ва ња па три јар ха та 
до ве де ног до па рок си зма, ујед но у зна чај ној ме ри ути чу и на про точ ност са мог тек ста, 
успо ра ва ју ћи, ло ме ћи и чи не ћи на прег ну тим и су спрег ну тим ис ку ство ње го вог чи та ња.

На кон об ја вљи ва ња Свет ко ви не, ина че ње не пр ве књи ге, Маг да ле на Бла же вић 
на и шла је на не по де ље ну по др шку пу бли ке и кри ти ке, и то упра во услед тек на зна че-
них ква ли те та – по сту па ка у ко ји ма је пре по знат ин вен ти ван и по е тич ки под сти ца јан 
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до при нос ак ту ел ној ре ги о нал ној про дук ци ји. Упо ре до с тим, њен је про зни из раз 
до во ђен у ве зу с оним свој стве ним Да ми ру Ка ра ка шу. И за и ста, ау тор Про сла ве и аутор-
ка Свет ко ви не, прем да из раз ли чи тих род них и жан ров ских пер спек ти ва, де ле број не 
те мат ске пре о ку па ци је, све то на зо ре и ме ха ни зме из град ње шти мун га ко ји ин три ги ра 
сво јом рав но ду шно-за стра шу ју ћом но том, за га си те ат мос фе ре ко ја по чи ва на (у ве-
ћи ни слу ча је ва) па жљи во до зи ра ним, али по чи та о це ипак бес по штед ним и из ра зи то 
на ту ра ли стич ним упли ви ма у Un he i mlich. Дра ма тич ност се у чи та лач ком до жи вља ју 
ус по ста вља упра во за хва љу ју ћи соп стве ном од су ству из ре то рич ког пла на тек ста – 
та мо где је је ди на кон стан та жи во та су ро вост и стаг на ци ја, а го ди не и да ни „ко рот ни“, 
и не ма пре ви ше про сто ра за из не на ђе ња или оче ки ва ња, већ са мо, мо жда, за по ко ју 
свет ко ви ну, по ко ји по ку шај да се се би са мо ме при у шти пра знич на па жња, та ква ко ја 
ме ђу љу ди ма не на ви клим на жи вот-у-смр ти пред ста вља са став ни део сва ко дне ви це. 
Код Маг да ле не Бла же вић реч је пр вен стве но о жен ском те лу, а сла вље и про плам са-
ји све тло сти у не пре глед но мра чан про стор про ди ру у рет ким тре ну ци ма ње го ве 
не спу та но сти: „По жу да је зби је на у све тлу ца њу“, док су ју на ки ње ове ау тор ке, ка ко би 
о соп стве ним ре кла Еле на Фе ран те, ду бо ко „не по вер љи ве пре ма све тло сти“. И он да 
ка да ни су, то је све тлу ца ње углав ном жи вље и ин тен зив ни је у фан та зи ји, у же љи или 
че жњи, не го ли у по ку ша ју ње ног оства ре ња. Те ле сно са зре ва ње и сек су ал на са мо спо-
зна ја чи ји је ток ускла ђен са не по сред ним окру же њем, оним у ко јем из ра же на ани-
мал ност не до пи ре увек до ци ви ли за циј ских раз гра ни че ња по жу де и на си ља од но сно 
бли ско сти и по се до ва ња, оста вља ожиљ ке на и ина че оп те ре ће ним, из ра ња ва ним 
те ли ма де вој чи ца, де во ја ка и же на. (Те ла пам те на чи не на ко је су про це њи ва ла ко је је 
до ба да на, уз стреп њу ослу шки ва ла звук оче вих или му же вље вих чи за ма, као и све 
ни јан се пре тр пље них уда ра ца, не успе ва ју ћи да им се отрг ну.)

Свет ко ви на је збир ка при по ве да ка ко ја оби лу је ин хи би ра ним ра до ва њем чул но-
сти и чул но шћу. Се о ски ам би јент, исти онај ко ји би из ви зу ре ус пут ног по сма тра ча 
мо жда за до био иди лич не ко но та ци је не ви но сти, што је ја сно на осно ву уче ста лих 
освр та ња на ра тор ки на пеј заж те бо га тих фло рал них мо ти ва и ме та фо ри ке, у до жи-
вља ју ју на ки ња за то мљен је тра гич ним та ло зи ма ис ку ства, по ста ју ћи сво је вр сни осу-
је ће ни lo cus amo e nus. При о ба ља, из ло ка ни пу тељ ци, не так ну ти па шња ци, шум ски 
пре де ли, па и ку ку ру зи шта и ко ко шињ ци, фи гу ри ра ју ћи као по при шта по не ког укра-
де ног тре нут ка ерот ских су сре та ко ли ко и су ко ба, на си ља, од ма зди, пре љу ба и не ми-
ло срд ног кла ња жи во ти ња, бле де под на но си ма бла та, пер ја, пра ши не и пи ље ви не, а 
зној ужит ка пре ли ва се не рет ко у ка зну, про паст или са гре ше ње, у су спре за ње го во ра 
и пла ча, у „сли не и су зе“, у слуз и у крв. Крв је у тој ме ри при су тан и при ви ле го ван 
мо тив у Свет ко ви ни да је го то во сва ка при ча по на о соб, као и збир ка у це ли ни, ду бо-
ко на то пље на њо ме (то је углав ном функ ци о нал но и нео п те ре ћу ју ће, али кат кад се 
по ен ти ра ња ул ти ма тив ним тра ге ди ја ма или њи хо вим на зна ка ма, иа ко је реч о све сном 
по ступ ку, до и ма ју од већ на ме тљи вим или ар ти фи ци јел ним, уно се ћи не по тре бан ме-
ло драм ски на пон у при по ве да ње). Бо је се ја вља ју у ши ро ком ра спо ну, ма да нај че шће 
у фо то граф ској игри све тла и сен ке, у кја ро ску ро ма ни ру и рас по ре ду, пре се че ном 
цр ве ном ни јан сом кр ви, на ра или па ра дај за ко ји се рас пр ска ва „по пут вул ка на“. Оби ље 
не жних и де ли кат них ми ри са ко ји ис пу ња ва ју, а не ка да и пре пла вљу ју ми кро све то ве 
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Свет ко ви не, та ко ђе је при гу ше но или угу ше но. А окон чав ши по след њу при по вет ку у 
књи зи, по пут Џој са у Да блин ци ма (до ду ше, у фу ту ру, а не пре зен ту), при зо ром чи стог 
бе лог сне га ко ји ће све пре кри ти и за тр па ти – „са мо ће дим ња ци оста ти цр ни, не у-
мор но ис пу ху ју ћи кућ не за да хе“ – Маг да ле на Бла же вић по сред но ну ди и од го вор на 
пи та ње шта је оно што над вла да ва на го ве шта је иди ле. Свет ко ви на је упра во ри зни ца 
кућ них за да ха про пу ште них кроз чађ ста рих и оро ну лих дим ња ка, а ку ће у њој ба зич ни 
про стор роп ства, из вор не спо ко ја утам ни че них ју на ки ња ко је као је ди ни из лаз из 
ње га не рет ко ви де смрт – соп стве ну смрт и смрт сво је не ро ђе не или тек ро ђе не де це.

При ви ле гу ју ћи фи гу ре че до мор ки, пре љуб ни ца, „блуд ни ца“ или пак „ја ло ви ца“, 
од но сно ју на ки ње ко је у па три јар хал ном ко ду фи гу ри ра ју као пре ступ ни це, као сим-
бо лич ке но си тељ ке опа сног ви шка/не до стат ка,1 усме ра ва ју ћи при том при по вед ни 
фо кус ка ин тим ним про сто ри ма до ма ћин ства, ку ће и окућ ни це, ка ог њи шти ма из 
ко јих ку ља ју не сно сна ис па ре ња уста ја лог па три јар ха та, те, на по слет ку, озна ча ва ју ћи 
пу те ност, ис тра жи ва ње пре де ла соп стве ног те ла и пре пу шта ње њи ма као по тен ци јал-
ним ме сти ма от по ра и по бе да (у оној ме ри у ко јој су по бе де уоп ште оства ри ве у та ко 
ого ље ном кон тек сту – да кле, тек у на го ве шта ји ма), Маг да ле на Бла же вић у Свет ко ви ни 
ис пи су је не са мо по вест о жен ском већ и о ма три ли не ар ном, по вест о пу те ви ма усва-
ја ња и (уне ко ли ко) осва ја ња жен ског на сле ђа и тран сге не ра циј ског жен ског ис ку ства, 
али не и њи хо вог пре вла да ва ња и раз(г)ра ђи ва ња. На ра тор ке ових при по ве да ка тај 
ис ку стве ни про цес че сто вер ба ли зу ју у фор ми у ко јој се он и сти че, кроз „мр мо ре ње 
мо ли тви“, по зај ми це из успа ван ки, ба ја ли ца, ба сми, ме ђу тим, не то ли ко на ау тен тич но 
ре ли ги о зан ко ли ко на оп се сив но-ри ту а лан на чин. У све ту у ко ме де те „кад угле да 
мај ку, за ур ла“ (кур зив З. С.), „утро бе тре пе ре“, а пси, мач ке и ми ше ви не ула зе у уза јам-
не игре, ма кар оне би ле и зло на мер не или нео др жи ве, већ се не ми ло срд но и на мах 
про жди ру, та кво ма гиј ско ми шље ње и пе ва ње по ста ју по вла шће ни ме ха ни зам пре жи-
вља ва ња, са мо о чу ва ња, по ку шај да се од пра зни не на пра ви пра зник. Ау тор ка на тај 
на чин вр ло суп тил но, по све ми ни ма ли стич ким сред стви ма, ула зи у ка рак те ри за ци ју, 
чи не ћи је жи во пи сном и ефект ном. Но, по те зи у ко ји ма се пре по зна је нај ве ћи успех 
Маг да ле не Бла же вић, ка ко на ми кро- та ко и на ма кро пла ну при по ве да ња, оли че ни су 
с јед не стра не у јук ста по зи ци ја ма – раз ли чи тих ге не ра ци ја уну тар исте по ро ди це, же на 
и му шка ра ца, љу ди и жи во ти ња, али и жи вих и не жи вих би ћа, на ро чи то лу та ка (јук ста-
по ни ра ња су нај у пе ча тљи ви ја упра во при те ма ти зо ва њу сек су ал них чи но ва или врху-
на ца, услед че га се они ду бо ко про жи ма ју ко но та ци ја ма ани мал но сти) – а с дру ге, не-
ка да и упо ре до, у из ра зи то су ге стив ним ста па њи ма пор тре та и пеј за жа. Ове осо бе не 
фу зи је сво је нај ек спли цит ни је уоб ли че ње не на ла зе са мо у по ре ђе њи ма већ и у ап со-

1 У јед ном од ин тер вјуа ау тор ка је ис та кла зна чај ко ји су за њу има ле не ке од Ан дри ће вих при-
по ве да ка срод ног те мат ског за хва та и сен зи би ли те та, по пут „Ма ре Ми ло сни це“. У кри ти ци су се 
у том по гле ду спо ми ња ли и дру ги ау то ри, нпр. Ми о драг Бу ла то вић. Ме ђу тим, у исто ри ји књи жев-
но сти ко ју су у два де се том ве ку на ју го сло вен ском под не бљу ства ра ле же не та ко ђе има слич них 
при ме ра ко ји за вре ђу ју чи та лач ку, ин тер пре та тив ну и ин тер тек сту ал ну па жњу. Та кве су, при ме ра 
ра ди, при по вет ке „Ане та“ Ан ђе ли је Ла за ре вић, „Го спо ђи ца Ге ор ги на“ Је ле Спи ри до но вић Са вић, 
или про зни за пис „Из глад не Дал ма ци је“ Ми ли це Ко стић Се лем, али исто та ко и по је ди ни по ет ски 
ци клу си и пе сме по след ње две ау тор ке.
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лут ним ме та фо ра ма, ко је знат но ути чу на се ман тич ку сло је ви тост: „Ан ки на цр на ко са 
пу на је вла жног сви та ња и та ну шне из ма гли це што се из ди гла над ку ку ру зи штем. 
Ста бљи ке су хе и тан ке. На мје сти ма по ло мље не.“; „Та ња сти ска ме тал не руч ке би ци кла. 
Она је су ха ста бљи ка ку ку ру за“; „Ри јеч ни зов је за стра шу ју ћа вр то гла ви ца“; (Да ња) 
„жи ви у ку ћи ис пред шу ме, у хлад ној сје ни и ми ри ше на по друм и уну тра шњост ста рог 
бу на ра. Од во де што се на њу сли је ва, не кад бе ла ку ћа пре о бра зи ла се у гљи ву. Жу ту 
слу жња чу. Уз њу ра сту пу за ви це. До пр ле су све до кро ва (...)“.

Два де сет пет при ча ко је се ме ђу со бом раз ли ку ју у по гле ду при по вед ног гла са или 
струк ту ре (не ке су, по пут „Лут ке“, у це ло сти или пре суд но из гра ђе не као кон тра пунк-
ти, а по је ди не су на пи са не у псе у до е пи сто лар ној или фор ми ис по ве сти, као на слов на 
„Свет ко ви на“ или при по вет ка „Ка па“, ко ја се ис ти че не са мо за то што ње на на ра тор ка, 
за раз ли ку од оста лих, про го ва ра на кон соп стве не смр ти, и то о по тре сном ис ку ству 
ра та, већ исто та ко и по сво јим стил ским ква ли те ти ма), у це ли ну збир ке улан ча ва ју се 
мо тив ским те жи шти ма и спе ци фич ним ли ри змом. Тај би се ли ри зам, вр ло сло бод но 
и уз број не огра де, мо гао ока рак те ри са ти као те ле грам ски ли ри зам. Упр кос лек сич кој 
осе буј но сти и тра ги ци при ка за ног све та, текст се, на и ме, не отва ра ка емо ци о нал ним 
ра да ри ма ре ци пи јен та на не по сре дан на чин или те же ћи мо мен тал ном ка тар зич ном 
деј ству. На про тив, као да је по сре ди ва ри ја ци ја на no u ve au ro man у об ли ку крат ке 
про зе, на ра ци ја је у ве ћи ни слу ча је ва фо то граф ски хлад на, од сеч на и зби је на у ау то-
ма ти зму, што под у пи ре ат мос фе ру „не у мор ног ис пу хи ва ња кућ них за да ха“. У при ча ма 
ко је по чи ва ју на ис по вед ном или епи сто лар ном дис кур су на слу ћу је се пак или ја сно 
уо ча ва те жња ка кон вен ци о нал ни јој на ра тив но сти, нео п те ре ће ној им пе ра ти вом лир-
ске кон ден за ци је и стил ског за тва ра ња при по ве сти у око ве (па три јар ха та). У тим тре ну-
ци ма, у при чи „Ру сал ка“ или „Бул ка“, на при мер, на слу ћу је се ро ман си јер ка Маг да ле на 
Бла же вић, ау тор ка спо соб на не са мо да из ра зи то крат ку и све де ну фор му у све сти 
ре ци пи јен та учи ни да ле ко се жном и трај ном већ и да се хра бро и успе шно упу сти и у 
на ред ни про зни екс пе ри мент – мо жда упра во ро ма неск ни.


