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„НАЈ ВИ ШЕ ВО ЛИМ ПРИ ЧЕ С ЉУ ДИ МА КО ЈИ  
ЈЕ ДУ ИЛИ КО ЈЕ КУ ВА ЈУ“
(Агла ја Ве те ра њи: За што се де те ку ва у па лен ти; пре ве ла с не мач ког  

Бо ја на Де нић, Пар ти зан ска књи га, Ки кин да, 2020)

„Бог је ку вар, жи ви у зе мљи и је де мр тве. Сво јим ве ли ким зу би ма мо же да пре гри-
зе сан ду ке“, са оп шта ва нам у јед ном тре нут ку при по ве да чи ца, уве зу ју ћи у тој сли ци 
не ко ли ко лајт мо ти ва про зе Агла је Ве те ра њи. Али пр ви и не дво сми сле ни сиг нал о 
то ме шта нас че ка до би ја мо већ у на сло ву. По чев од те ево ка тив не фра зе о де те ту 
ко је се ку ва у ка ча ма ку, овај крат ки лир ски ро ман по зи ва чи та о це да на ње га ре а гу ју 
као на кла сич ну тра ге ди ју: стра хом и са жа ље њем. Бо гат ство мо гу ћих сме ро ва чи та ња 
и раз ли чи тих тра ди ци ја у ко је се ова не ве ли ка књи га мо же свр ста ти од ра жа ва бо гат-
ство хи брид них иден ти те та са ме ау тор ке – од ра сла на раз ме ђи из ме ђу ру мун ске и 
швај цар ске кул ту ре, из ме ђу ру мун ског, шпан ског и не мач ког је зи ка, она је би ла по де-
ље на и из ме ђу глу ме и пи са ња и ства ра ла под име ном ко је је са ма ода бра ла: Агла ја. 

При ча о де вој чи ци из по ро ди це цир ку ских ар ти ста мо гла би се чи та ти као ти пи чан 
при мер mi sery lit-а, што би се да ло аде кват но пре ве сти као књи жев ност пат ње или 
књи жев ност тра у ме – по пу лар них (псе у до)ау то би о граф ских на ра ти ва у ко ји ма се ис-
пи су је по вест не чи је пат ње и тра у ме, че сто пре тр пље не у де тињ ству и ра ној мла до сти. 
Та ква про за се углав ном не из два ја умет нич ким и је зич ким ква ли те ти ма; ње на функ-
ци ја је пр вен стве но емо ци о нал на, а не естет ска. Ме ђу тим, ро ман Агла је Ве те ра њи не 
укла па се у тај ша блон. Из два ја га, нај пре, на гла ше на раш чла ње ност струк ту ре: из гра-
ђен је као низ из у зет но крат ких ви ње та ко је се по сте пе но и го то во не вољ но са ста-
вља ју у при каз муч ног и те шког жи во та цир ку ских ар ти ста. У та квој фор ми, тра у мат ски 
мо мен ти ка рак те ри стич ни за mi sery lit ни жу се јед ни за дру ги ма: ис ку ство еми гра ци је 
и ве чи тог стра ха од ру мун ске Се ку ри та тее, на гра ни ци с па ра но јом; страх за ро ди те-
ље (осо би то мај ку) ко ји без ика квих ша во ва пре ла зи у страх од ро ди те ља, њи хо вог 
на из ме нич ног на си ља и за не ма ри ва ња; на пу ште ност и уса мље ност ко ју ју на ки ња 
до жи вља ва у ин тер на ту, одво је на од по ро ди це; и, ко нач но, пе ри од са зре ва ња обе ле-
жен тра у мом сек су ал не ини ци ја ци је ко ја се сво ди на зло у по тре бу и ис ко ри шћа ва ње, 
и не у спе лим по ку ша јем да се на ђе стал но ме сто у нор мал ном дру штву.

Ау тор ка ипак у овај ау то фик ци о нал ни текст уно си ви сок сте пен очу ђе ња и сту па 
у осе тљи ву игру при по ве да ња у ко јој „исти ни ти“ до га ђа ји, на би је ни емо тив ним и сим-
бо лич ким зна че њи ма, но се јед на ку те жи ну као „фик ци о нал ни“. При зо ри ко ји се ука-
зу ју пред на ма по сре до ва ни су кроз деч ју свест на ра тор ке и пре не ти бол но јед но став-
ним, не по сред ним је зи ком у ко јем се пре та па ју до жи вље но, ис при ча но и из ма шта но 
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(ов де тре ба по хва ли ти жив и пре ци зан пре вод Бо ја не Де нић). Та ко сли ка мај ке ко ја 
ви си под ша тром, ока че на за ко су, де лу је као гро теск но сти ли зо ва ни сим бол цир ку-
ског жи во та све док не са зна мо да је Јо зе фи на Та на са, мај ка Агла је Ве те ра њи, за и ста 
на сту па ла на тај на чин. Иста игра са кри ва ња и от кри ва ња ау то би о граф ског од ра жа ва 
се и у при чи о до би ја њу име на, из не тој у Па лен ти: „А тет ка ми је за сред ње име да ла 
име филм ске зве зде ка ко бих и ја по ста ла слав на. Не зо вем се, ме ђу тим, као Со фи ја 
Ло рен.“ Не и ме но ва на на ра тор ка ту ста је: кад би на ста ви ла, са зна ли би смо да је ње но 
сред ње име Ђи на, пре ма Ђи ни Ло ло бри ђи ди, и би ла би пре ко ра че на гра ни ца иден-
ти фи ка ци је ау тор ке и при по ве да чи це, гра ни ца пред ко јом се сва ки пут из но ва за ста-
је. Оста ја ње „с оне стра не“ је ме ха ни зам од бра не ко ји у тек сту по на вља ју пре но ше ња 
иден ти те та на ју на ке при ча ко је ју на ки ња и ње на се стра при по ве да ју јед на дру гој, а 
доц ни је на лут ку Ан ду цу. Он омо гу ћу је и об ја шња ва и хла дан, дис тан ци ран тон ко јим 
про та го нист ки ња у по след њем де лу књи ге опи су је сек су ал но зло ста вља ње и ис ко-
ри шћа ва ње ко ме је из ло же на.

Иа ко је, као што је већ спо ме ну то, при по ве да ње хро но ло шко, оно оста вља ути сак 
крај ње фраг мен тар но сти и ра су то сти. Тај ефе кат по сти же се у ве ли кој ме ри спе ци-
фич ном гра фич ком ор га ни за ци јом тек ста: по је ди не ре че ни це су на гла ше не вер за лом 
и кат кад из дво је не из кон тек ста, на за себ ним стра ни ца ма. Њи хо ва де ти ња не по сред-
ност и за чуд ност по вре ме но под се ћа ју на по тре сне деч је ис ка зе ко је су Бу ди мир 
Не шић и Ве сна Ог ње но вић ску пи ли у По здра ви не ког. „Ко ко шке то ком кла ња кре ште 
ме ђу на род но, раз у ме мо их сву да.“ Из дво је не ре че ни це функ ци о ни шу као де ло ви 
око сни це ко ја пру жа је дин ство ро ма ну, око њих се гру пи шу ду жи при по вед ни фраг-
мен ти. Дру га, не та ко ви дљи ва так ти ка струк ту ри са ња тек ста је сте по на вља ње и вари-
ра ње од ре ђе них мо ти ва. Нај зна чај ни ји је сва ка ко на слов ни мо тив па лен те и де те та 
ко је се у њој ку ва: та при ча се по на вља и ме ња ви ше пу та, од ра жа ва ју ћи тре нут но 
пси хич ко ста ње ју на ки ње и ње не ак ту ел не бри ге, док раз ло зи због ко јих је де те до-
спе ло у ка шу ва ри ра ју од кла сич не упо зо ра ва ју ће, од но сно за стра шу ју ће при че о 
де те ту ка жње ном због не па жње, до од ра за ди со ци ја тив ног ста ња у ко ји је за па ла 
изо ло ва на и не срећ на де вој чи ца. 

Мо тив хра не ва ри ра се и ре ком би ну је на нај ра зли чи ти је на чи не, од на бра ја ња 
оми ље них је ла па до ка рак те ри за ци је ли ко ва пу тем њи хо вог од но са пре ма хра ни и 
је де њу, или нео бич них асо ци ја ци ја – та ко очев је зик „зву чи као сла ни на с па при ком 
и па вла ком“. Ов де са мо још тре ба по ме ну ти ва жну сим бо лич ку уло гу ко ју у ро ма ну 
игра ко љи во, жи то спре мље но за мр тве, у ру мун ској вер зи ји об ли ко ва но као ко лач од 
гри за укра шен смар тис бом бо на ма. Де вој чи ца га по ми ње као сво је оми ље но је ло и 
не рас ки ди во га по ве зу је с ли ко ви ма мај ке и тет ке. На мо ти ве на род не ре ли ги је на до-
ве зу је се и јед на осо бе на, ин ди ви ду ал на кон цеп ци ја Бо га. Бог, ко га де вој чи ца-при по-
ве да чи ца че сто за ми шља, ни је уда љен већ бли зак и ни је ап стракт но би ће већ из у зет-
но кон кре тан, про стор но оме ђен („не што ма њи од не ба“), мо же има ти ми рис, мо же 
оглад не ти и, у ин вер зи ји би блиј ског сти ха, ство рен је по сли ци и при ли ци љу ди. Ова-
ква ви зи ја Бо га као исто вре ме но бли ског и ужа сног по кла па се с де те то вим до жи вља-
јем ро ди те ља: они су је ди ни но си о ци при сно сти у ту ђем све ту ко ји се не пре кид но 
ме ња, али исто вре ме но су за стра шу ју ће на сил ни и че сто од сут ни.
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Да ни је је зи ка и бо га тих, над ре а ли стич ки све жих и сна жних сли ка, да се Агла ја 
Ве те ра њи за у ста ви ла на ау то би о граф ској ре кон струк ци ји деч јег до жи вља ја све та, 
крај њи ре зул тат не би био ова ко умет нич ки упе ча тљив. Пре суд но обе леж је ње ног 
ства ра ла штва ипак је зна чењ ски бре ме нит, згу сну ти је зик, че сто на гра ни ци с пе снич-
ким из ра зом. При по ве да ње ко је не рет ко пре ла зи у на бра ја ње и пра вље ње спи ско ва, 
фра зе ко је се по на вља ју упор но као ре фре ни, раз ра да ме та фо ра док не по при ме 
са свим но во зна че ње, уз исто вре ме но раз би ја ње на све ма ње сми са о не це ли не – све 
то чи ни чи та ње овог ро ма на је дин стве ним ис ку ством. („Љу ди тра га ју за сре ћом као 
на ша крв за ср цем. Кад крв не стиг не до ср ца, чо век се са су ши, ка же отац. Ино стран-
ство је ср це. Ми смо крв.“)

Ср ђан Ср дић у свом по го во ру по ми ње Аго ту Кри штоф и Јер жи ја Ко син ског као 
пи сце нај срод ни је Агла ји Ве те ра њи. Њи ма мо же мо при до да ти и јед ног нео че ки ва ног 
ду хов ног срод ни ка у срп ској књи жев но сти: ми слим на збир ку пе са ма Га ра ви со как 
Ми ро сла ва Ан ти ћа. Ан ти ће во ви ђе ње де мо на Чо ха но, али и ин тен зив не и за чуд не 
сли ке ве за не за деч ји до жи вљај смр ти и ра ну, че сто тра у ма тич ну сек су ал ну ини ци ја-
ци ју, ла ко би се укло пи ли ме ђу про зне од лом ке Агла је Ве те ра њи; ре ци мо, пе сма „Бли-
зан ци“ („Ја сад не знам да л сам ово ја, / Или сам мој брат. / Мо жда ја то ње му до ђем 
на кре вет / И дрх тим од зи ме“) по ка зу је слич не ди со ци ја тив не ме ха ни зме од бра не 
као За што се де те ку ва у па лен ти. Оно што је сва ка ко за јед нич ко свим на бро ја ним 
ау то ри ма је сте истин ска ем па ти ја са сво јим деч јим при по ве да чи ма и спо соб ност да 
се свет са гле да из деч је ви зу ре као та јан ствен, за стра шу јућ, су ров и по не кад ди ван. 
Сто га Агла ја Ве те ра њи свој ро ман не за вр ша ва тре нут ком у ко ме ње на ју на ки ња до-
жи вља ва ко нач ни по раз, већ (ма ко ли ко при вид ном) сли ком ра до сног за јед ни штва и 
по след њег за јед нич ког обро ка с ро ди те љи ма то ком ко јег, у по след њем гор ком пре-
о кре ту, њих тро је је ду упра во па лен ту.


