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ОНА ТИ ЈЕД НО СТАВ НО НЕ ПРИ ПА ДА
(Кар мен Ма ри ја Ма ча до: Ње но те ло и дру ге жур ке, пре ве ла с ен гле ског Ми ла 

Га ври ло вић, Штрик, Бе о град, 2020)

Опи си де би тант ске про зе Кар мен Ма ри је Ма ча до не из о став но су ис пу ње ни сен-
за ци о на ли стич ким при де ви ма („за стра шу ју ће”, „суб вер зив но”, „екс пло зив но”, „фан та-
стич но”, „про во ка тив но”, да на ве де мо са мо оне с ко ри ца срп ског из да ња) и син таг ма ма 
по пут „при мер го то во не мо гу ћег та лен та” или, сад већ оп ште ме сто агре сив ног књи шког 
мар ке тин га, „књи жев ни фе но мен” и „књи жев на зве зда”. Ова су пер стар-по ли ти ка мо-
жда про да је књи ге, али о са мом де лу рет ко шта за пра во го во ри, што се у слу ча ју ове 
аме рич ке ау тор ке ис по ста вља као пред ност, с об зи ром на њен за чуд ни и иш ча ше ни 
књи жев ни свет ко јем је нео п ход но при сту пи ти без оче ки ва ња и пре ду бе ђе ња ство-
ре них пре при ча ва њи ма на ра ти ва. Кар мен Ма ри ја Ма ча до екс пе ри мен ти ше са фор мом, 
али на пла ну са др жа ја ње не при че су још увек оне „у ко ји ма се не што де ша ва”, из гра-
ђе не на на пе том иш че ки ва њу кул ми на ци је већ са свим до вољ но фан та стич не при по-
вед не струк ту ре – но оно су штин ско од и гра ва се ипак на се ман тич кој пе ри фе ри ји и 
не ста бил ним гра ни ца ма из ме ђу жен ског те ла и све та ко ји га окру жу је.

Збир ка је са чи ње на од осам жан ров ски ра зно вр сних при ча, од „Му же вље вог ша ва“ 
на пи са ног на тра гу бај ки по пут Пла во бра дог (по себ но у вер зи ји Ан џе ле Кар тер), пре ко 
екс пе ри мен та са жан ром де тек тив ских се ри ја у нај ду жој при чи „По себ но гад но“, па до 
пост мо дер ни стич ког ома жа гот ском ро ма ну у при чи „Ре зи дент ки ња“. На ме ће се пита-
ње ка кав је то ве штич ји при по вед ни глас спо со бан (и хра бар!) да у исти ко тао уба ци 
на ту ра ли стич ке опи се го ја зног те ла из при че „Осам за ло га ја“ и над ре ал не сце не о те-
ли ма ко ја гу бе сво ју ма те ри јал ност у при чи „Пра ве же не има ју те ло“, и кроз ње га про-
го во ри агре сив но и сло бод но о жен ском те лу као тач ки у ко јој се укр шта ју сте ре о ти пи, 
дру штве на оче ки ва ња и те рор фи зич ког из гле да, а исто вре ме но не упад не у пра зни 
фе ми ни стич ки ход и оп ште ме ста ше ње свој стве но ау тор ка ма ма ње та лен то ва ним од 
Кар мен Ма ри је Ма ча до. С об зи ром на то да је љу бав као књи жев на те ма по ста ла иза-
зов у ери ци ни зма пре ма ин тим но сти, ау тор ка на сто ји да на ра тив при че „Пра ве же не 
има ју те ло“ пре за си ти не ма те ри јал ним же на ма спрам ко јих се од нос глав не ју на ки ње 
и ње не љу бав ни це чи ни упе ча тљи ви јим, ау тен тич ни јим и на да све нео п ход ним у дру штву 
у ко јем се жен ска те ле сност до слов но бри ше и не ста је, те се опа сност од већ ви ђе ног 
пре ва зи ла зи па жљи вим ко ла жи ра њем на из глед не спо ји вих са вре ме них по ја ва, по пут 
ле збиј ског од но са и по пу лар них зом би-на ра ти ва. Ипак, у при ча ма по пут „Ре зи дент-
ки ње“, из не ве ра ва се то суп тил но по и гра ва ње с вр ло ак ту ел ним пи та њи ма жен ског 
иден ти те та и на ра тив ни глас по ста је нео че ки ва но ди дак ти чан, агре сив но пре ки да ју ћи 
чи та лач ку игру тра га ња за скри ве ним сми слом: „Али да пи там ја вас, чи та о ци: је сте ли 
до са да, по ро то пра вед ни ка, сре ли ико га ко је за и ста про на шао се бе? Мо жда је сте не ког, 
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али си гур на сам – не мно го њих. (...) Мо ли те се да се јед ног да на и ви вра ти те на иви цу 
во де, наг не те се над њу и ка же те за се бе да сте срећ ник.” На овај на чин Кар мен Ма ри ја 
Ма ча до успе ва да из не на ди и трг не чи та о ца на вик ну тог на ко хе рен тан и хо мо ген свет 
де ла, али то не чи ни увек јед на ко успе шно; у при ча ма по пут „По себ но гад но“, где је од 
са мог по чет ка ја сно да се па ро ди ра че сто бе сми сле на рад ња де тек тив ских се ри ја, ова-
кав по сту пак мо же на тре нут ке де ло ва ти за мор но, а при ча бес по треб но ду га. Упр кос 
ути ску да су при че са др жај но не јед на ког ква ли те та, оно што сва ку од њих чи ни вред ном 
чи та ња је сте ого ље ни, ни ма ло па те тич ни ни ти ви со ко пар ни стил ко ји је у пре во ду Миле 
Га ври ло вић из ван ред но пре не сен у срп ски је зик. Кар мен Ма ри ја Ма ча до пи ше је зи ком 
ли ше ним пре те ра не ме та фо ри за ци је и упра во то ње не фан та стич не на ра ти ве чи ни 
(па ра док сал но) ре а ли стич ним и, чак и кад од ла зи до крај њих гра ни ца не мо гу ћег (на 
при мер, у „Мај ка ма“ две же не зач ну де те), убе дљи вим и го то во ве ро ват ним.

Жен ска те ле сност пред ста вља ве зив но тки во ове збир ке, али за раз ли ку од тра ди-
ци о нал ног по ве зи ва ња жен ског те ла са оти ца њем и из ли ва њем, аме рич ка спи са те љи ца 
ин си сти ра на ар ти фи ци јел но сти те ла, ње го вој уко че но сти и ме ха ни ци по кре та, ис пи-
ту ју ћи од нос те ла пре ма про сто ру – ко ли ко су гра ни це из ме ђу те ла и спо ља шњо сти 
чвр сте и у ко јој ме ри је жен ско те ло у са вре ме ном до бу ау то ном но и за тво ре но. Пр ва 
и нај по зна ти ја при ча из ове збир ке, „Му же вљев шав“, кроз бај ко ви ти на ра тив ис пу њен 
ло кал ним ле ген да ма и алу зи ја ма на кр ва ве бај ке по пут Пла во бра дог, го во ри о раз во ју 
ин тим ног од но са у ко јем же на при ста је на све сем ски да ња зе ле не врп це с вра та и, оче-
ки ва но, то по ста је пред мет фе ти ши стич ке фик са ци је ње ног су пру га:

– Же на не тре ба ни шта да кри је од му жа – из ја вљу је.
– Ја ни шта не кри јем – ка жем.
– Та тра ка.
– Тра ка ни је ни ка ква тај на. Она је на про сто мо ја.

С об зи ром на ефект ни обрт на кра ју при че, му же вљев шав за до би ја дво стру ко значе-
ње – то ни је са мо жар гон ски из раз за ши ве ње жен ског пол ног ор га на на кон по ро ђа ја, 
већ и сво је вр сна ме та фо ра за чи та ву струк ту ру при че ко ја је за сно ва на на спа ја њу раз-
ли чи тих де ло ва ко ји се на са мом кра ју рас пад ну, те ра ју ћи чи та о ца да пре и спи та сво је 
раз у ме ва ње на из глед љу бав ног од но са. Сек су ал на ау то но ми ја жен ског те ла код Кар мен 
Ма ри је Ма ча до пре ра ста у пи та ње су шти не жен ског би ћа, ње не ма те ри јал не при ро-
де и од но са пре ма му шкар цу као агре со ру ко ји на сто ји да на сил но при сво ји оно што 
му не при па да. У ве зи с тим је и по след ња при ча, „Не под но шљи ва на жур ка ма“, у ко јој 
се кроз суп тил не тек сту ал не на го ве шта је на зи ре при ро да тра у ме ко ју је пре тр пе ло 
те ло глав не ју на ки ње. Тра у ма пре ра ста у оп се си ју пор но граф ским сним ци ма, а све с 
ци љем про на ла ска на чи на да се по но во осво ји соп стве но оту ђе но те ло и сек су ал ност 
ко ја из да је глав ну ју на ки њу и са да при па да не и ме но ва ној ин стан ци у тек сту. 

Про стор ко ји те ло (не) за у зи ма по ста је ва жно по ла зи ште за про бле ма ти за ци ју од-
но са жен ског те ла пре ма соп стве ној ма те ри јал но сти и чул но сти. У при чи „Осам за ло-
га ја“ глав на ју на ки ња не пре ста но раз ми шља о мр ша вље њу као крај њем ре ше њу свих 
не да ћа, али баш кад се чи та о цу учи ни да се ау тор ка ово га пу та ипак од лу чи ла за 
(хи пер)ре а ли зам, она по но во из не на ђу је гра ни ца ма ко је ње на ју на ки ња по ме ра у 
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же љи да се са мо у ки не као фи зич ко би ће, оту ђу ју ћи се од сво је ћер ке и, на по слет ку, до-
слов но се одво јив ши од соп стве не су шти не ко ја се не за ви сно и фан та стич но ма те рија-
ли зу је у про сто ру. У про зи Кар мен Ма ри је Ма ча до же не су не рет ко бол но раз је ди ње не 
од сво јих те ла услед ин ди ви ду ал не, али и ко лек тив не тра у ме ко ја се у при чи „Пра ве 
же не има ју те ло“ ма ни фе сту је кроз але го риј ско-фан та стич ни опис жен ских те ла ко ја 
не ста ју. Те ла ко ја не при па да ју ни ма те ри јал ном, али ни не ма те ри јал ном све ту, оста ју 
за ро бље на у гро теск ном лим бу, од но сно скла ди шту ха љи на ко је се про да ју у елит ном 
бу ти ку – же не на о чи глед свих обо ле ва ју од не по зна те бо ле сти, по сте пе но гу бе те ла, да 
би њи хо ве ко мо ди фи ко ва не љу шту ре за у зе ле по вла шће но ме сто у из ло гу као ме та фо-
рич ном цен тру ко лек тив ног во а је ри зма. Глав на ју на ки ња по сма тра парт нер ку ка ко 
гу би кон тро лу над сво јом чул но шћу, и то је је ди ни при зор у чи та вој збир ци у ко јем Кар-
мен Ма ри ја Ма ча до до зво ља ва свом бри жљи во кон тро ли са ном сти лу да се при бли жи 
не па тво ре ном ро ман тич ном из ра зу. У при чи „Ин вен тар“ свет је за хва ти ла пан де ми ја и 
глав на ју на ки ња, бе же ћи од бо ле сти све ду бље у шу му, сво ди ра чу не и пра ви спи сак 
сво јих парт не ра и парт нер ки, опи су ју ћи сва ки од нос као кра так си ноп сис за мно штво 
не на пи са них при ча. Је згро ви те за бе ле шке кључ них тре ну та ка ни ка да ни су па те тич не 
ни ти сен ти мен тал не, али, узев ши у об зир про роч ку при ро ду ове при че и пер спек ти ву 
да на шњег чи та о ца, оне пре ра ста ју у ту жну збир ку вр ху на ца, сек су ал них и жи вот них, 
са свим обич ног по је дин ца ко ји се су о ча ва с апо ка лип тич ним при зо ри ма ко лек тив ног 
стра да ња и очај нич ки по ку ша ва да на кнад но дâ вред ност и сми сао ми ну лим ис ку ствима.

Ау тор ка се по вре ме но ди рект но обра ћа чи та о цу, да ју ћи му пре ци зна упут ства 
ка ко да чи та: „ко ри сти сле де ће гла со ве (...)”, „ако чи таш ову при чу на глас, зву ке на чи-
сти ни нај лак ше ћеш опо на ша ти та ко што ћеш удах ну ти ду бо ко и не ко вре ме др жа ти 
дах”, „ако чи таш ову при чу на глас, дај слу ша о ци ма нож и за мо ли их да ти ра се ку не жну 
ко жи цу из ме ђу пал ца и ка жи пр ста, а он да им за хва ли”, али пи та ње је ко би уоп ште 
чи тао на глас при чу од три де се так стра ни ца. Сто га, ме та тек сту ал на по и гра ва ња пред-
ста вља ју пре све га стил ски по сту пак ко ји ма је циљ да трг ну чи та о ца и при бли же му 
чул ну при ро ду рад ње кроз низ опи са фи зич ких на дра жа ја (ди са ње, бол, до дир), али 
је при су тан и од јек не ка да шњих оби ча ја при ча ња стра шних при ча и ло кал них ле ген-
ди оку пље ним слу ша о ци ма, чи ме Кар мен Ма ри ја Ма ча до још јед ном под се ћа на ко ју 
се тра ди ци ју осла ња њен при по вед ни глас. Упр кос то ме што се чи та лач ка по зи ци ја 
апри ор но упи су је у текст, вред ност ове збир ке, из ме ђу оста лог, по чи ва и на иза зо ви-
ма с ко ји ма се чи та лац из но ва су о ча ва док на сто ји да про на ђе отвор у тек сту ал ном 
те лу ко ји га во ди до не рет ко за зор не и обес по ко ја ва ју ће уну тра шњо сти.

На по слет ку, да ли је ова збир ка за и ста про во ка тив на, уз бу дљи ва, фан та стич на, 
екс пло зив на и ори ги нал на? Не сум њи во да за вре ђу је и ова кве атри бу те, али не са мо 
то – она је и по тре сна оно ли ко ко ли ко то мо же би ти ви ви сек ци ја жен ског те ла ко је је 
у то ли кој ме ри дру штве но пре и спи са но и пре за си ће но број ним уло га ма и зна че њи ма 
да је „књи жев но-хи рур шко” ра се ца ње ока ме ње них сло је ва те шко и бол но, све док се 
не до ђе до ме ког тки ва ко је сла ви ле по ту и ра дост жен ске сек су ал но сти. Ипак, ка да 
до спе до тих рет ких тре ну та ка у ко ји ма се жен ско те ло три јум фал но осло ба ђа на мет-
ну тих око ва, Кар мен Ма ри ја Ма ча до пру жа на ду у мо гућ ност ис це ље ња ра ње не жен-
ске су бјек тив но сти или, ње ним ре чи ма: „Из ра ња мо из шу ме као да се ра ђа мо.”


