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Ду брав ка Ђу рић

СЕ ЋА ЊЕ НА ЉИ ЉА НУ ЂУР ЂИЋ
(1946–2021)

Љи ља на Ђур ђић је умр ла кра јем 2021. го ди не од по сле ди ца ко ви да-19. Не ко ли ко 
ме се ци пре то га умро је њен су пруг Ди ми три је Та сић (1938–2021), углед ни књи жев ни 
кри ти чар, уред ник и из да вач, ко ји јој је пру жао не се бич ну по др шку у ра ду. Љи ља на 
Ђур ђић се убра ја ме ђу на ше нај зна чај ни је пе сни ки ње, про за ист ки ње, есе јист ки ње, 
ан то ло ги чар ке, ко лум нист ки ње, уред ни це и пре во ди тељ ке (чу вен је њен из бор и 
пре вод пе са ма Сил ви је Плат). Рад ни век је про ве ла у На род ној би бли о те ци Ср би је, 
као на чел ни ца Из да вач ке де лат но сти. Њен рад и књи жев ни све то на зор про и за шао 
је из бе о град ске ур ба не мо дер ни стич ке кул ту ре се дам де се тих и осам де се тих го ди на 
20. сто ле ћа. Пре не ко ли ко го ди на по ку ша ла сам да из раз го во ра с њом ви дим ко ји су 
љу ди чи ни ли ми ље у ко јем се об ли ко ва ла, али ни сам са свим ус пе ла. Спо ме ну ла је да 
јој је зна ча јан био су срет с Да ни лом Ки шом, ис ти ца ла је свој кон такт с углед ном про-
фе сор ком и ин те лек ту ал ком Мир ја ном Ми о чи но вић, ако ме се ћа ње не ва ра, спо мену-
ла је и то да је у На род ној би бли о те ци до шла на ме сто на ко јем је пре ње био углед ни 
пе сник Бо ри слав Ра до вић. У тре нут ку кад ме је по зва ла да се при дру жим бу ду ћој ре-
дак ци ји Pro Fe mi ne би ла је бли ска с пе сни ки ња ма Ма ри јом Кне же вић и Рад ми лом Ла зић. 

Љи ља на Ђур ђић је би ла ме ђу нај о бра зо ва ни јим про та го ни сти ма бе о град ске књи-
жев не сце не. Ње на по е зи ја је об у хва та ла три ме ђу соб но по ве за на али и раз ли чи та 
при сту па пе снич кој про из вод њи. Пи са ла је по е зи ју у ко јој се кон стру и са ни лир ски 
су бјект кре ће ур ба ним про сто ром, у ње му де лу је и пре ма ње му се кри тич ки од но си, 
у сми слу спе ци фич ног ра фи ни ра ног по ет ског ре а ли зма (Швед ска гим на сти ка, 1977). 
Пи са ла је по е зи ју ко ја је ма ги јом је зи ка су ге ри са ла они рич ки уго ђај Ме ди те ра на, на 
тра гу ма лар ме ов ског сим бо ли зма (Оглед дал ма тин ског би ља и дру ги пре де ли, 1980). У 
на ту ра ли стич ки ин то ни ра ној ан ти рат ној по е зи ји кри тич ким гла сом је опи си ва ла пси-
хо ло шке ме ха ни зме кр да ко је без раз ми шља ња сле ди во ђу ак тив но уче ству ју ћи у 
соп стве ној про па сти (Пре о би ље/Ну ла, 1991).

На кон 1991. Љи ља на Ђур ђић је пре ста ла да пи ше по е зи ју и по све ти ла се про зи. 
Ма да јој је ам би ци ја би ла да на пи ше ро ман, ни ка да ни је има ла вре ме на за та кав по-
ду хват. Пи са ла је при че. Са ма је го во ри ла да се као књи жев ни ца обра зо ва ла на ан гло-
а ме рич ком мо дер ни зму, а по јам сти ла био је за њу сре ди шња ка те го ри ја спи са тељ ског 
за на та ко ји та лен то ва ног (та ле нат је за њу био кључ ни по јам) пи сца и спи са те љи цу 
мо же до ве сти до ре а ли за ци је умет нич ки зна чај ног књи жев ног де ла. 

У ње ним при ча ма су о ча ва мо се с мо дер ни стич ким, ре а ли стич ким и на ту ра ли стич-
ким по ступ ци ма. Као обра зо ва на ау тор ка, зна ла је да сво је спи са тељ ске при сту пе 
мо ра оса вре ме ни ти и би ти у скла ду с им пе ра ти ви ма вре ме на. За то је у про зу уно си ла 
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ме та про зне про це ду ре ко ји ма је про пи ти ва ла и ре ла ти ви зо ва ла мо дер ни стич ке, 
ре а ли стич ке и на ту ра ли стич ке спи са тељ ске стра те ги је. Ова при мед ба од но си се на 
књи ге ко је сам па жљи во чи та ла и о ко ји ма сам пи са ла: Ста ди јум огле да ла (2004), Сви 
на кра ју ка жу ма ма (2009) и Сил ва Ју го сло вен ка (2016). Је дан број ње них при ча мо гао 
би се под ве сти под по јам жен ске (псе у до)ау то би о граф ске про зе. Тим пој мом се у јед-
ном тре нут ку озна ча ва ла про за ау тор ки ка ква је Ду брав ка Угре шић, ко ју је Љи ља на 
Ђур ђић из у зет но це ни ла. Жен ски ли ко ви Љи ља не Ђур ђић се су о ча ва ју са жи вот ним 
си ту а ци ја ма у ко ји ма се мо жда и са ма на шла. Као и сва ки до бар пи сац и спи са те љи ца, 
у ре то ри ци ру ских фор ма ли ста, она је чи ње ни це из жи во та пре тва ра ла у књи жев не 
чи ње ни це. У не ко ли ко при ча фик ци о на ли зо ва ла је по зна те пи сце (на при мер Иву Ан-
дри ћа) и пре тво ри ла их у ли ко ве соп стве них при ча. 

Као кон тро верз на ко лум нист ки ња, у ви ше на вра та је иза зва ла жуч не по ле ми ке, 
али се њи ма ов де не ћу ба ви ти. По ми њем ње не ко лум не у Да на су, јер је ис ти ца ла да је 
у ви ше на вра та, кад је го во ри ла о ствар ним љу ди ма из књи жев ног жи во та, тре ти ра ла 
их је као књи жев не ли ко ве и на тај на чин је књи жев ни по сту пак уно си ла у жа нр но вин-
ске ко лум не. Ти ме је бри са ла раз ли ку из ме ђу књи жев них и но ви нар ских жан ро ва.

Љи ља на Ђур ђић је би ла јед на од че ти ри осни ва чи це и уред ни це Pro Fe mi ne, ча со-
пи са за жен ску књи жев ност и кул ту ру. За јед но с њом, ча со пис су осно ва ле Све тла на 
Слап шак, Рад ми ла Ла зић и Ду брав ка Ђу рић. Pro Fe mi na је по че ла да из ла зи 1994/1995. 
у вре ме ну кад је у срп ској књи жев но сти до ми нант на про дук ци ја и по по ступ ци ма и по 
те ма ма би ла окре ну та про шло сти, а то зна чи да је би ла те мељ но ан ти мо дер ни стич ка. 
Као уред ни ца, Љи ља на Ђур ђић се бес ком про ми сно за ла га ла за мо дер ни стич ке и 
пост мо дер ни стич ке књи жев не мо де ле (уз зна чај ну на по ме ну: пост мо де р ни стич ке 
мо де ле окре ну те са вре ме но сти, а не про шло сти). Реч про из вод ња ста ви ла сам го ре у 
кур зив јер је Ђур ђић, као за кле та мо дер нист ки ња ко ја за сту па ху ма ни стич ки по глед 
на свет, има ла крај ње не га ти ван став пре ма њој. Па ипак је, као обра зо ва на осо ба, уз 
до зу не ла го де, при ста ла да упра во ту реч ста ви мо у на сло ве не ких ру бри ка Pro Fe mi ne.

Зна чај но је спо ме ну ти и ње ну ан то ло ги ју Жен ски кон ти нент: Ан то ло ги ја са вре ме не 
срп ске жен ске при че, 2004. На по зив Рад ми ле Ла зић, та да бив ше уред ни це Pro Fe mi ne, 
ко ја је у из да вач кој ку ћи „Про све та“ по кре ну ла ма лу али ва жну еди ци ју по све ће ну 
жен ском ства ра ла штву, Љи ља на Ђур ђић је иш чи та ва ла жен ску про зну про дук ци ју из 
ко је је из дво ји ла че тр на ест нај ре ле вант ни јих ау тор ки. Ис та кла бих њен увод ни текст 
ко ји функ ци о ни ше и као сво је вр сни књи жев ни ма ни фест ан то ло ги чар ке-про за ист ки ње. 
У том сми слу она на по чет ку ис ти че: „Ово је мо ја књи га: ан то ло ги је су, као и ау то би о-
гра фи је, лич не, уко ли ко ни су на ру че не, за да те од стра не вла да ју ће уни вер зи тет ске 
кли ке и оста лих кул тур них вла да ла ца оли че них у тзв. ’ви со кој кри ти ци’...“2 У ње му она 
из ри че кри ти ку ло кал не кул ту ре и ба ви се иза бра ним ау тор ка ма ука зу ју ћи на то ка ко 
су оне по зи ци о ни ра не, а то зна чи не пра вед но мар ги на ли зо ва не у срп ској књи жев ној 
кул ту ри. Ис ти ца ла је да је књи жев ност уни вер зал на, а не на ци о нал на и ло кал на иа ко 
се пи ше у јед ном на ци о нал ном је зи ку и на ци о нал ном књи жев ном окви ру.

2 Увод ник је до сту пан на лин ку https://alek san dra zi kic.wor dpress.com /2014/09/14/14-9-2014/ (при-
сту пље но 9. 1. 2022.)
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Це ло ку пан рад Љи ља не Ђур ђић тек тре ба па жљи во кри тич ки ис тра жи ти. Ње на 
об ја вље на и нео бја вље на за о став шти на че ка но ве, али и већ ета бли ра не ис тра жи ва че 
и ис тра жи ва чи це ко ји ће из но вих те о риј ских окви ра по ка за ти ко ли ко је он те ме љан за 
са вре ме ну књи жев ну про дук ци ју. Ње не кри тич ке опа ске и уви ди ко је је че сто бру тал но 
и не по сред но ис ка зи ва ла, као и по др шка ко ју је пру жа ла они ма ко ји су јој би ли бли ски 
већ сад бес крај но не до ста ју. 


