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РАЗМЕНА ДАРОВА

Зо ра на Си мић

(СУ)ПО СТА ЈА ЊЕ (С) БИЉ КА МА
(Ма ри ја Ан дри ја ше вић: Зе мља без су то на, Фрак ту ра, За пре шић, 2021)

Би ти цвет, ду бо ко је
Од го вор но

Еми ли Ди кин сон

„Кад је до жи вим у са мо ћи и без Ја дра на, ди вљи на за ме не не ће има ти до вољ но 
ри је чи па ни сво јих име на. По по љи ма цви је ћа за сут ће ме ми рис зе ле не и цр ве не, 
жу те зво на ве и бо би ча сте љу би ча сте. У шу ма ма ћу се бо ри ти с оштрим и бо дљи ка вим, 
ла ким и ло мљи вим, су хим и ље пљи вим, ру ка ма не до дир љи вим. [...] При ро да и ја пу пат 
ће мо исто вре ме но и осје ћа ти јед на дру гу, го во ри ти јед на дру гу, бра ни ти јед на дру гу. 
Гра бит ћу кроз тра ву и ја по пут ње, са мо ни кла и са мо вољ на.“

У ср жи ро ма на Зе мља без су то на, про зног пр вен ца све афир ми са ни је хр ват ске 
ау тор ке Ма ри је Ан дри ја ше вић,1 је сте про цес (су)по ста ја ња (с) при ро дом: су ве ре на 
књи жев на по тра га за осе тљи вим и осе тил ним вер ба ли зо ва њем и име но ва њи ма ди-
вљи не, као и за на чи ни ма на ко је (кроз) нас – су бјек те упле те не у сло же не ме ђу људ ске, 
тран сге не ра циј ске и дру штве но-еко ном ске од но се – ди вљи на про го ва ра, гра би, кру-
жи, име ну је, са мо вољ но об ли ку је, раз но си и ру ши. Ис по вед но ин то ни ра на, не ли не-
ар на при по вест о жи вот ном пу ту би о ло шки ње, тј. про фе си о нал не саку пља чи це и 
чу вар ке се мен ки, Гло ри је Су тон (оме ђе на ње ним крат ким бо рав ком у род ном кра ју, 
фик тив ном се лу Врј у Дал ма ци ји) исто вре ме но је хи пер сен зу ал на ге не а ло ги ја са мо ће 
и са мо све сти – ка ко про та го нист ки ње та ко и при ро де с ко јом је она (с)ра сла. 

Раз бо ко ре ним, из ра зи то гу стим и ди вљим, а ипак ефект но до зи ра ним и про ми-
шље ним је зи ком, Ма ри ја Ан дри ја ше вић пи ше (кроз) фло ру и по пут ње, не пре за ју ћи 
од ам би ци ја на ко је че сто не би би ли спрем ни ни да ле ко ис ку сни ји и про фи ли са ни ји 
ау то ри. Те ам би ци је уна пред су из ло же не број ним опа сно сти ма. Све срд на ра бље ност 
ау тор ки них при ви ле го ва них те ма у мо дер ној (ре ги о нал ној) књи жев но сти – по вра так 
по је дин ца/ке  на „ме сто где је све по че ло“, ко ли зи је ру рал ног и ур ба ног (у Хр ват ској 
је, шта ви ше, упра во Дал ма ци ја уста ље ни ло кус, те са мим тим и оби ла та упо тре ба ди-
ја лек ти за ма и ло ка ли за ма свој стве них овом под не бљу), ре кон стру и са ње оса ка ће ног 
по ро дич ног ста бла као око сни ца са мо спо зна је и ус по ста вља ња кул тур ног и со ци о е ко-
ном ског (пост со ци ја ли стич ког и по страт ног) кон тек ста – тек је део ових опа сно сти. 

1 Ау тор ка је 2007. го ди не об ја ви ла пр ву књи гу, зби р ку по е зи је Да ви де, сва шта су ми ра ди ли, ко ја 
је на гра ђе на „Го ра ном за мла де пје сни ке“. Ро ман Зе мља без су то на до био је до сад два при зна ња: 
но во у ста но вље ну На гра ду „Ште фи ца Цвек“ По бу ње них чи та тељ ки и на гра ду за нај бо љи хр ват ски 
ро ман 2021. го ди не ко ју до де љу је tpo r tal.
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Ба рем под јед нак иза зов но си и хра бар по рив да се ука же на ак ту ел ну гло бал ну кри зу, 
иза зва ну хи пе рек спло а та ци јом еко си сте ма, од но сно жан ров ско при зи ва ње тзв. еко-
фик ци је. Ме ђу тим, као и у слу ча ју ау то би о граф ске мо ти ва ци је при по ве да ња (при бли-
жа ва ју ћи се мо де ли ма ко ји се, не та ко рет ко, у са вре ме ном књи жев ном кон тек сту 
ба нал но и не е ла бо ри ра но од ре ђу ју као „ау то фик ци ја“, док се ау то ри и кри ти ча ри 
из да шно ко ри сте том од ред ни цом као пла штом за не до ста так ин вен тив но сти или 
раз у ме ва ња књи жев но сти), Ма ри ја Ан дри ја ше вић се, у крај њој ин стан ци, не са мо 
успе шно отр гла зам ка ма ре дук ци о ни зма свих вр ста већ ујед но чи ни пре се дан, ства-
ра ју ћи де ло ко је по се ду је по тен ци јал да по вољ но пре у сме ри то ко ве ак ту ел не ре гио-
нал не фик ци је.

Фло рал на ме та фо ри ка и ор га ни ци стич ка сим бо ли ка, од ко јих Зе мља без су то на 
сва вр ви, ни у ко ли ко се не сво де на де кор – па ни на књи жев не де ко ру ме – већ про-
жи ма ју све при по вед не аспек те, прет по ста вља ју ћи, гра де ћи и оте ло тво ру ју ћи це ло-
ви ту ло ги ку и ди на ми ку ро ма на с ин ди ка тив ним ин тер тек сту ал ним упо ри штем у 
Ови ди је вим Ме та мор фо за ма (на гла ше но, ми ту о Де да лу и Ика ру, бу ду ћи да је оп се-
сив ни те мат ски чвор ре ла ци ја ро ди тељ –де те). Има ју ћи у ви ду да су оба по ме ну та 
свој ства на чел но при пи си ва на тра ди ци ја ма ли ри ке и/или лир ског, не из не на ђу је што 
се у ре цеп ци ји ис ти че да је реч о пе сни ки њи ста са лој у (знат но из вр сни ју) про за ист-
ки њу. Уз то, ра зу мљи ви и оправ да ни по ста ју и го то во ба рок ни је зич ки за мах и на бој 
– тек де лом оли чен у не ве ро ват но ле жер ним по се за њи ма за ди ја лек том, де скрип тив-
на хи пер тро фи ја чул ног (пик ту рал ног, пре све га), раз гра на тост тем по рал них пла но ва, 
се ман тич ка дис пер зив ност и ди се ми на ци ја, те осо бе на кор по рал ност тек ста, тј. ин тер-
пре та тив на ре ле вант ност оно га што се у са вре ме ним те о ри ја ма раз у ме као кор по ре-
ал ност.

Уко ли ко је, на и ме, те ле сно ма кар ре ла тив но за ми сли во ми мо и с ону стра ну вер-
бал ног, пи са ње, као са мо све сни дис кур зив ни чин, увек из но ва (пре)об ли ку је и (пре)
озна ча ва ме ста тен зи ја из ме ђу те ла као кор по ре ал ног и тек ста као тек сту ал ног, из ве-
сне кор по тек сту ал не тач ке њи хо вих су сре та ња и пре се ца ња, (су)по ста ја ња, не мо гућ-
но сти њи хо ве уза јам не и ин ди ви ду ал не сво дљи во сти, ис цр пљи ва ња, раз гра ни че ња. 
Сва ка ко и за хва љу ју ћи ма ње или ви ше фор мал ном обра зо ва њу у до ме ну ком па ра ти-
сти ке и (фе ми ни стич ке) ан тро по ло ги је, Ма ри ја Ан дри ја ше вић пи ше Зе мљу без су то на 
са све шћу о те ле сно сти тек ста и тек сту ал но сти те ла, тво ре ћи екс пли цит не спо не из-
ме ђу бо та ни ке и ли те ра ри за ци је од но сно вер бал ног и „ор ган ског“ у Гло ри ји Су тон (те 
су спо не по пра ви лу су ге стив ни је уко ли ко су суп тил ни је и ма ње на гла ше не, а на чел-
но све про бле ма тич ни је ка ко се бли жи крај ро ма на). Ау тор ка, при том, не до пу шта да 
се текст уру ши у ро ман ти за ци ји би ло ког од ових аспе ка та, де кон тек сту а ли за ци ји 
при ви ле го ва не ау то би о граф ски мо ти ви са не при по ве сти, или пак у са мом пан по ет-
ском до жи вља ју на ко ме се пи са ње и за сни ва.

Ја сно је, ипак, да је овај ро ман мо гао да бу де још из вр сни ји. Та ле нат, уме ће и сен-
зи би ли тет ау тор ке у ње му ни су мак си мал но ис ко ри шће ни, што с об зи ром на еп ски 
ра спон (ам би ци ја) ни је нео че ки ва но, а о че му све до че по је ди не дис кре пан це у ка рак-
те ри за ци ји и струк ту ри, пр вен стве но оне ко је се и ти чу по ме ну те тен зи је из ме ђу ау тор-
ског/ау то би о граф ског „ја“ и „(Мај ке) при ро де“ – при ро де ко јој се, на по слет ку, је ди но 
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и мо же при па да ти, уко ли ко при пад ност по сто ји. И вра ти ти, уко ли ко по вра так по сто ји. 
„Се ме“ по е ти за ци је овог тек ста ујед но је, ра зу мљи во, и „се ме“ иде а ли за ци је, а не у пит-
на иде а ли за ци ја у књи жев но сти да нас на про сто не мо же да уро ди пло дом. Ма ри ја 
Ан дри ја ше вић сва ка ко је до вољ но зре ла, про ниц љи ва и та лен то ва на ау тор ка да то 
не из гу би из ви да. Ме ђу тим, на ме тљи ва, de us-ex -mac hi na але го рич ност за вр шет ка 
при по ве сти, фи нал ног мо но ло га „При ро де“ (по пут оста лих из дво је них па са жа-ори јен-
ти ра, он ни је по све не функ ци о на лан, али зах те ва па жљи ви ју ре а ли за ци ју/пре о сми-
шља ва ње), до не кле раз бла жу је и од већ пер фор ма тив но тј. ар ти фи ци јел но при пи то-
мљу је ина че буј ну и осе буј ну Зе мљу без су то на.

Ова кво ре ше ње ни је уса мље ни при мер у са вре ме ној књи жев но сти. Про дор ети ке 
без у слов не бри ге о се би као пред у сло ва бри ге о дру гом, дис кур зив них прак си оли-
че них па ро лом „Са мо не жно пре ма се би“ (то у овој при ли ци ни је и не мо ра ни би ти 
пред мет спо ра per se), уз исто доб но ин си сти ра ње на „по зи тив ним“ пре ро га ти ви ма 
при ро де, тра ди ци о нал но би нар но ко ди ра ним као „фе ми ни ним“, тј. сво је вр сна апо ло-
ги ја фе ми ни за ци је екс пло а та тор ског и ин ва зив ног по рет ка у ци љу ње го вог опле ме-
њи ва ња на ин ди ви ду ал ном и ко лек тив ном пла ну – све то про на ла зи мо, на при мер, 
код Ол ге То кар чук, у из вр сном ро ма ну Ву ци сво је ра ло по ко сти ма мр твих. Ме ђу тим, 
упра во на при ме ру овог ро ма на и ње го вог отво ре ног кра ја, с јед не, у по ре ђе њу с ње-
го вом филм ском екра ни за ци јом ко ја ну ди знат но не дво сми сле ни ји хе пи енд,2 с дру ге 
стра не, мо гу ће је ло ци ра ти ме ста опа сно сти од не кри тич ки оп ти ми стич них (ре)ми-
сти фи ка ци ја жен ског, жен стве ног, (као) при род ног, не па тво ре ног, из вор ног и ујед но 
спа со но сног, кул ти ви шу ћег и ре гу ла тив ног. Ја сно је, на и ме, да та кав ра ди ка ли зам има 
и дру гу, мрач ни ју стра ну. Ан дри ја ше вић ни у ком слу ча ју не чи ни озбиљ не пре ви де и 
не по ла зи од пу ког из јед на ча ва ња ових ка те го ри ја, ни ти, упр кос не ста бил но сти ма, 
ње му стре ми. Ипак, за вр шни, про све ти тељ ски ин то ни ра ни па са жи ро ма на не до и ма-
ју се као аде кват но оцр та ва ње за ми шље ног при по вед ног кру га, те се чак и по ста вља 
пи та ње ни су ли у ова квом об ли ку из ли шни.

Слич но пи та ње по кре ће и по ко ји ми кро по сту пак у ка рак те ри за ци ји – на ро чи то 
ка да је реч о са мој про та го нист ки њи, Гло ри ји Су тон, и ње ном на гла ше но ис по вед ном 
дис кур су. За ни мљи во је и вред но про ми шља ња то што на и ла зи мо на про пу сте упра во 
у оним тач ка ма ко је ро ман чи не по нај ма ње иди о син кра ти чним у све тлу пре о вла ђу-
ју ћих тен ден ци ја у да на шњој ре ги о нал ној про дук ци ји. За раз ли ку, на при мер, од мо жда 
и нај су ге стив ни је спо ред не ју на ки ње, де вој чи це Ал те с ко јом и кроз ко ју Гло ри ја ра сте 
вра ћа ју ћи се уна траг, сво јим пре ђа шњим соп стви ма – Ал те чи ја је сва ка по ја ва ду бо-
ко про ми шље на и по е ти зо ва на, чи ни се, ор ган ска – ис по вед ни им пулс про та го нист-
ки ње на ма хо ве по ста је пре на гла шен, ка та ло шки, не до вољ но фик ци о на ли зо ван 
од но сно уро њен у стил ски и син так сич ки хо ри зонт тек ста (на бра ја ње ета па у обра-
зов ном про це су; де таљ но на во ђе ње до та да шњих ерот ских ис ку ста ва; вра ћа ња на 
при мед бе су гра ђа на о ње ном из гле ду, ком пе тен ци ја ма, пер спек ти ва ма; пот цр та ва ња 
слич но сти ме ђу ли ко ви ма, њи хо вих ре ла ци ја и ра зно вр сна ре пе ти тив на по ен ти ра ња). 

2 Реч је о фил му Spo or из 2017. го ди не, ко ји је ре жи ра ла Аг ње шка Хо ланд, ујед но кон сце нар стки-
ња са са мом То кар чук.
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Иа ко ни је дан од ових по те за, стро го узев, не пред ста вља огре ше ње о це ли ну ро ма на 
и чи та лач ко по ве ре ње, Ма ри ја Ан дри ја ше вић је без ика кве сум ње ау тор ка ко ја та кве 
не са вр ше но сти мо же да из бег не или ко ри гу је, не из не ве ра ва ју ћи при том по ста вљен 
и оства рен ни во ко му ни ка тив но сти соп стве не про зе.

Дру гим ре чи ма, зна чај ни ји „пак то ви“ с чи та лач ким/кри ти чар ским оче ки ва њи ма и 
афи ни те ти ма Ма ри ји Ан дри ја ше вић ни су по треб ни, а нај у пе ча тљи ви ји и нај про дук-
тив ни ји аспек ти Зе мље без су то на упра во су они на ко је смо ов де нај ма ње на ви кли. 
Им пре си ван, те ме љан ис тра жи вач ки про цес, ко ји је очи глед но прет хо дио пи са њу, 
тек је је дан од њих. Он је уто ли ко дра го це ни ји бу ду ћи да је реч о епи сте мо ло шком 
ис ко ра ку у под руч је при род них на у ка. На рав но, он по се би ни је до во љан за по во љан 
ис ход, и остао би тек од ли ка вред на па жње и по што ва ња да ни је хра бро сти и књи-
жев ног та лен та ау тор ке, ко ја га је спро ве ла и утка ла у текст на го то во нео сет не на чи-
не, али та ко да текст по ста не опи пљив. Не спу та но ура ња ње у је зик, у жи ве им пре си је, 
се ћа ња и сен за ци је, про жи ма се с ви ше не го су ве ре ним тек сту ал ним трет ма ном вре-
ме на и про сто ра, про ис хо де ћи у ома жу про на ла же њу, чу ва њу и уз го ју се мен ки је зи ка 
и пи са ња са мог. Вра ћа ју ћи нас, по пут сва ког хва ле вред ног пи са ња, на увид Ро зи 
Брај до ти да пи са ти зна чи „по ста ја ти по ли гло та у соп стве ном је зи ку“, Ма ри ја Ан дри-
ја ше вић пре о зна ча ва, оса вре ме њу је и опле ме њу је ак ту ел ну књи жев ну про дук ци ју (у 
ре ги ји), упу ћу ју ћи на но ве мо гу ће пу та ње ње ног ра ста.


