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РАЗМЕНА ДАРОВА

Ма ри ја на Је ли сав чић

ИГРО КАЗ С ПЕ ВА ЊЕМ
(Же ли мир Пе риш: Мла ден ка ко сто но га: ка зи ва ње о ве шти ци Ги ли ка ко га  

уз гу сле пје ва Же ли мир Пе риш, Bo o ka, Бе о град, 2022)

Пре че ти ри го ди не по што ва о ци ли ка, а на ро чи то де ла Чар ли ја Бру ке ра има ли су 
при ли ку да са ми ис кро је суд би ну ју на ка спе ци јал ног из да ња се ри је Black Mir ror. Ин тер-
 ак тив на епи зо да с под на сло вом Ban ders natch ко ри сни ци ма Нет флик са омо гу ћи ла је 
го то во мо мен тал но укљу че ње на во ђе њем ју на ка у сме ру ко ји им се учи нио ин те ре-
сант ни јим. У за ви сно сти од из бо ра ко је су гле да о ци пра ви ли епи зо да је мо гла тра ја ти 
од че тр де сет до сто два де сет ми ну та, а пет раз ли чи тих за вр ше та ка са свим ста за ма 
ко је до њих во де ста ју у ви ше од пет са ти. Ге сло „иза бе ри соп стве ну аван ту ру“ упо-
тре био је и Же ли мир Пе риш у ро ма ну Мла ден ка ко сто но га да ју ћи чи та о ци ма шан су 
да се „ста ве у опан ке“ на слов не ју на ки ње и спле том ин ди ви ду ал них из бо ра на зна че них 
на кон цу по ста вље них опа сно сти по ве ду де вој чи цу пре ма из ба вље њу или – стра да њу.

Пе ри шев пр ви ро ман упе ча тљи ва је по ја ва у но ви јој ре ги о нал ној књи жев но сти, а 
раз ло ге за то мо же мо на бра ја ти на сва ком пла ну с ког се књи жев но де ло по сма тра и 
ту ма чи. Нај пре, ау то ро вим од ре ђе њем да је ро ман „ка зи ва ње уз гу сле“ – што при вр-
ху сва ког по гла вља илу стру ју де се тер ци у два сти ха – Мла ден ка Ко сто но га упу ћу је на 
нео бич ну струк ту ру. До дат на за чуд ност очи та ва се на пла ну ли не ар но сти де ла, бу ду-
ћи да је реч о ви ше стру ко ис тум ба ним рад ња ма. На и ме, пр во по гла вље у ком гу слар 
Же ли мир Пе риш уз им про ви зо ва ни ин стру мент (јер је „је зик из ми шљен за ла га ње, 
је ди но је пје сма искре на“) у цар ској упра ви пе ва свој ис каз о ве шти ци Ги ли – сме ште-
но је у 1882. го ди ну, док се по след ње – јед на епи зо да из Ги ли ног жи во та – де ша ва 1838. 
го ди не. Хро но ло шки ме ђа ши де ла,1 Ги ли но ро ђе ње (1805) и су срет с Ца ре ви ћем у 
Бе чу (1882), опи са ни су у два прет по след ња по гла вља. Раз и гра ни Пе риш ус пео је да 
чи та о це по ве де на пут, од но сно, у це ло жи вот ни бег с Ги лом, и да ље – до љу ди с ко ји-
ма се су сре та ла, њи хо вих стра хо ва и суд би на ко је се скла па ју и ста па ју у јед ну ве ли ку 
при чу о жи во ту у бур ном исто риј ском пе ри о ду.

„Ги ла ко сто но га, Ги ла сту ха и штри га, ку чи ба ба, иру ди ца и вје шти ца. Али и ви ле-
ни ца и ље ка ри ца, Ги ла ис цје ли те љи ца, тра вар ка, Ги ла га та ли ца, вра ча ра и ба хо ри ца“ 
– ка ко год да су је опи си ва ли и ко ли ко год да су од ње них мо ћи за зи ра ли, љу ди су јој 
при ла зи ли као „да жби нар ки сре ће“. Глас о Ги ли ишао је ис пред ње са ме, сва ко се ло 
по зна ва ло је ње на чу до твор ства, же ле ло део те ма ги је за ре ше ње сво јих про бле ма и 
уз гу сле пра ти ло и чу ва ло при че о нео бич ној же ни бе ле ко се. Ги ли ну суд би ну го во ри 

1 Мо же се и по ста ви ти ши ри оквир ко ји ве зу с Ги лом оства ру је тек по сред но – 1756. де си ло се 
су ђе ње Маг да ле ни Ву ко вић (по гла вље 30), док је исе чак из ен ци кло пе ди је у ко јој се спо ми ње Гила 
да ти ран 1907. (по гла вље 42). 
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мно го уста, а она ипак оста је не у хва тљи ва. Као епи зод ни ју нак про ми че кроз ту ђе 
жи во те, ути чу ћи на бољ ке и ано ма ли је не срећ них и уне сре ће них, а њи хо ви жи во то-
пи си ра ђа ју де та ље из ко јих ис кр са ва ју и јед не на дру ге се сла жу не пот пу не цр ти це 
о Ги ли ним за но си ма и пр ко си ма.

Пост мо де р ни стич ки сва штар но Пе риш обри се сво јој ју на ки њи да је по сред ством 
ра зно вр сних из во ра, те су по је ди на по гла вља ор га ни зо ва на као за себ не це ли не: под-
вла чен и тинк ту ром за мр љан спис ис трг нут из бе ле жни це ет но ло га, сли ка на ђе на у 
по дру му су бо тич ког град ског му зе ја, чла нак из ен ци кло пе ди је о Хр ва ти ма у Бе чу, 
дра ма у јед ном чи ну. Ба сма за за шти ту од не сре ће, му зич ка ме ђу и гра, ре цепт за ле-
че ње ра на од уда ра ца, нат пис на стећ ку, из ве штај о опе ра ци ји „Из гу бље ни син“, спис 
суд ског про це са про тив про ка за не ве шти це Маг да ле не, ре цеп ти из „Ги ли не ље ка ру ше“ 
– по гла вља су ко ја функ ци о ни шу као до дат на илу стра ци ја сло же не Ги ли не при ро де 
и ту ђих при ча ко је се кроз ње ну пре ла ма ју. Ин те ре сант но је то што је зич ки ре ги стар 
у пот пу но сти пра ти ди ја лек те ме ста и вре ме на, те го вор по је ди них ју на ка ис кр са ва 
као не ра зу мљи во при по ве да ње о увек исто озна че ним иде а ли ма – сло бо ди и сре ћи. 
Ура ња ју ћи у уло ге сво јих број них ли ко ва, Пе риш не по гре ши во по дра жа ва њи хо ве 
на ра ти ве. По гла вља о де вој чи ци Ги ли под се ћа ју на бај ке, при ча о на ме ре ном пи са њу 
пе снич ког ро ма на Вин ка Сми ља ни ћа Ни ња ни на на па сто ра лу, а ана ли за жи во та са-
вет ни ка ца ра Фер ди нан да, ком по зи то ра, ис пи са на је му зич ким реч ни ком. Пе риш се 
игра, и то не же ли да ра ди сам. Он по зи ва чи та о це да му се при дру же, па по гла вље 23 
пре кра ја у не ко ли ко на вра та ка ко би ис пу нио да та обе ћа ња, сво је вр сним стил ским 
ве жба ма ана ли зи ра прет ход но на пи са но, су прот ста вља ју ћи мо ти ве и сли ке да би 
ис та као сво ју иде ју, пру жа мо гућ ност са мо стал ног ода би ра на став ка при че, а ра до-
зна лим чи та о ци ма су ге ри ше до ко је стра ни це да се упу те уко ли ко осе ћа ју не из држ 
пред де ло ви ма ко је би тек тре ба ло са вла да ти. На зи ви по гла вља ко ји под се ћа ју на 
Сер ван те со ве ин тер вен ци је у Дон Ки хо ту сво је вр сне су ми ни ја ту ре ко је са жи ма ју 
са др жај оно га што сле ди ак цен то ва њем основ них иде ја са при до да тим до ско чи ца ма, 
у ко ји ма че сто ле жи од го вор на мо гу ће чи та о че во пи та ње. У на ме ри да „Ги ла ту ри сти ма“, 
„Ги ло лов ци ма“ и сви ма ко ји се ин те ре су ју за суд би ну мла ден ке ко сто но ге по мог не да 
рад њу и ју на ке сме сте у од ре ђе ни кон текст, ау тор до пи су је и до дат ке у ви ду опи са 
то по ни ма, ли сте по гла вља с тач но од ре ђе ним вре ме ном и ме стом у ком се рад ња 
од ви ја и „го ле мог ре ги стра иден ти те та“ са у за гра да ма убе ле же ним по гла вљи ма у 
ко ји ма се ју на ци по ја вљу ју. Нео бич на је и за хвал ни ца из ко је се мо гу пре по зна ти и ауто-
ро ви узо ри, као што је по свом не ли не ар ном при по ве да њу по зна та Да ша Дрн дић или 
Кри сти ан Но вак, на ко га упу ћу ју син таг ме о „мај ци зе мљи“ и „ра хлом тлу“, као и пот-
по гла вље „Успо ра ва ње“.

У књи зи Уго вор с ђа влом Вла ди мир Ба јер пред ста вља до ку мен те о про го ни ма ча роб-
ња ка у Хр ват ској, с на ро чи тим освр том на ве шти це. Пр ви за пис о суд ском по ступ ку у 
ве зи с ча ра њем во ђен је у За гре бу про тив Али це и Мар га ре те 1360. го ди не, а по след њи, 
про тив Маг да ле не Ло го мер зва не Хе ру ци на из 1758. пра ти пи смо Ма ри је Те ре зи је о 
ис ко ре њи ва њу „од врат не су пер сти ци је и пред ра су де ко је упра во нај ви ше про ис ти чу 
из не зна ња“. При ли ком при зна ња о фа сци на ци ји ве шти ца ма, Ба је ро ве до ку мен те ин тер-
пре ти ра и је дан од ју на ка Мла ден ке ко сто но ге, брат Чар ло, до ми ни ка нац из са мо ста на 
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у Бо лу, док про це са про тив Маг да ле не Ву ко вић (30. по гла вље) ко ја је оп ту же на за „га-
та лач ко ча роб ња штво“ (1756) у Уго во ру с ђа влом не ма. Ши ро ко рас про стра ње на прак-
са ка жња ва ња про ка за них же на спо ра дич но је бе ле же на, на ро чи то на кон ца ри чи ног 
ис ка за, а ка ко је Маг да пре жи ве ла су ђе ње и стра да ла тек 1814. по сто ји мо гућ ност да 
је Пе ри ше ва ју на ки ња за пра во син те за не ве ли ког бро ја оних ко је су од ин кви зи ци је 
ус пе ле да умак ну на (из ве сно) вре ме. Ау тор рас по ла же за вид ним зна њем, би ло да су 
у пи та њу исто ри ја, тра ди ци ја или дру ге обла сти на ко ји ма гра ди ро ман, те не чу ди 
што су у де ло угра ђе не сли ко ви те епи зо де о мор лач ким се о ба ма, по ли тич ким кон тро-
вер за ма, об ре ди ма и оби ча ји ма, али ни то што су по је ди не сли ке из вр ну те у ху мо ре-
ску. При ме ра ра ди, сла бо ум ни прет ход ник Фран ца Јо зе фа на кон аб ди ка ци је се у Прагу 
„ба ви кне дла ма“, због чи јег је ис па да „Ја сам цар и ја хо ћу кне дле“ на ста ла анег до та о 
по сла сти ци ко ја по Фер ди нан ду да нас но си име.

Раз ли чи те ета пе Ги ли ног жи во та сло же не су у пе де сет два по гла вља ко ја су по том 
про ме ша на ка ко би се у при чу о чу ве ној ви да ри ци упи ла до дат на ми стич ност от кри-
ва ња ко је се спро во ди нео бич ним при по вед ним по ступ ци ма. У сту ди ји Ве шти ца 
Ма ри ја Ша ро вић на во ди дво ја ке те о ри је о на стан ку ве шти це: же на се ра ђа као та ква 
или по ста је ве шти ца, нај че шће на сле ђи ва њем зна ња. Ги ла као бе ба са по све дру га чи-
јим име ном на свет до ла зи у по сте љи ци што је уна пред озна ча ва као кр сни ка, али 
Ги ла као де вој чи ца ко ју по ме ну та Маг да про на ла зи и од га ја да ју ћи јој име по свом 
на хо ђе њу од по мај ке учи за нат, те је ње на дру гост дво стру ко пот цр та на. И по ред по-
твр да број них љу ди ко ји ма је Ги ли на ин тер вен ци ја до не ла спас и из ле че ње, Пе риш у 
не ко ли ко на вра та суп тил но дис кре ди ту је ње не мо ћи, от кри ва ју ћи оне спо соб но сти 
из ко јих из ви ре ње на пра ва по себ ност. Ги ла је до бар оп сер ва тор ко ји се за гле да у 
љу де и њи хо ве не сре ће, а по том и до бар слу ша лац за му ке ко је че сто не ма ју ко ме 
би ти из ре че не. Пра ве ћи од то га пред ста ву, она ства ра се би ре пу та ци ју и ди же це ну 
ка ко би у све ту ко ји ју је од де тињ ства про гла сио ве шти цом ус пе ла да оп ста не. Не 
ди же Ги лу на пут иде ја о пу сто ло ви ни, већ на гон за пре жи вља ва њем. Ње на је суд би на 
збег, а не у стра ши вост и оштро ум ност је ди но што са со бом успе ва да по не се и што јој 
је, ка ко се по ка зу је, че сто са свим до вољ но.

Осим Ги ле и љу ди го ње них не во љом ко ји је ди ни спас ви де у ње ним увар ци ма и 
про мр мља ним ча ра ли ца ма, кроз Мла ден ку ко сто но гу кре ћу се раз ли чи ти осо бе ња ци 
по пут гла го љи вог бра та Чар ла, ше па вог на чел ни ка, про све ти тељ ски на стро је ног учи-
те ља, пред у зи мљи ве Ан ке Ре во лу ци о нар ке, ју на ка и раз бој ни ка Сти па на Гри зе ља, 
по во дљи вог Ца ре ви ћа, пре вр тљи вог кар ди на ла и цар ских слу жбе ни ка за ве де них 
иде јом пре вра та. У ро ман су утка не ин три гант не при че о ра зним вр ста ма гла ди, где 
она ко ја се од но си на сти ца ње мо ћи за у зи ма ис так ну то ме сто. Пе риш кроз сво је ју на ке 
ис пи су је па са же о љу ба ви, сло бо ди, ро ди тељ ству и при ја тељ ству, кри ти ку ју ћи љу де 
и при ли ке кроз до бро ћуд ни под смех и пред ста вља ју ћи по ша сти си сте ма и др жав ног 
устрој ства та ко да дис тан ца из ме ђу де вет на е сто ве ков не при че и са да шњо сти че сто 
де лу је по ро зно. Али и по ра зно.

Мла ден ка ко сто но га се у кри ти ци че сто из јед на ча ва с апо ло ги јом жен ског прин ци па 
и сла во до бит но про гла ша ва про фе ми ни стич ким ро ма ном. Ако се на трен од мак не мо 
од овог ста но ви шта, угле да ће мо Же ли ми ра Пе ри ша као твор ца ве о ма ком плек сног 
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де ла и пи сца уни вер зал не при че о лу та њу, по тра зи за сло бо дом и бор бом да се до-
сег не оно што је сва ком чо ве ку да то, а што је у смут ним вре ме ни ма по ста ло иде ал. 
Пе риш је не сва ки да шње ин те ли ген тан и за ба ван пи сац, у ве ли кој ме ри за и гран над 
сво јим стра ни ца ма ко је ко ри сти као пор та ле да чи та о це спро ве де у нај жи во пи сни је 
сег мен те сво је ма ште. Та кав ау тор не сла ви же ну због то га што су јој ло во ри ке на кон 
сту ба сра ма по треб не да би се до ка за ла рав но прав ном или над моћ ном, већ због то га 
што је же на – из у зет но би ће са свим сво јим вр ли на ма, ма на ма и ин ту и тив ним и дру гим 
спо соб но сти ма да на ђе пут ка да се чи ни да из ла за не ма и да јој је за пе та ма цео свет, 
а ис пред ње са мо зид.


