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Зо ра на Си мић

СЕ ЛЕ НА И БЕС КРАЈ НИ ТАМ НИ КРУГ
Та дје вој ка би ла је на да ре на, и ми смо је сви пот цје њи ва ли.

Ми ро слав Кр ле жа о Се ле ни Ду кић, из днев нич ких за пи са, 1942.

Ја, из над свих ква ли те та, имам хра бро сти.
Се ле на Ду кић, „Ја као кћи”, 1931.

У до ба пре вла сти кван ти те та на у штрб ква ли те та, у про дук ци ји, у из да ва штву, у 
ми шље њу о књи жев но сти, пре вла сти де ли мич но усло вље не тр жи шном де ху ма ни за-
ци јом, а де ли мич но при ста ја њем љу ди на њу, ма ло је ве ро ват но да ће се до го ди ти 
чу до за ко јим љу би те љи књи жев но сти по сло вич но че зну или чак тра га ју: (нео че ки-
ва ни) су срет с пра вим та лен том, истин ском књи жев но шћу, оним у шта вре ди ула га ти 
и ми мо прак тич них или соп стве нич ких ин те ре са. Кад се пак не што та кво до го ди, још 
ма ње је ве ро ват но да ће до ула га ња – за ла га ња за не ког – за и ста и до ћи. Че сто је та ко 
и не до га ђа се то ни кад пр ви пут у исто ри ји. И би ло је та ко и ка сних два де се тих и ра-
них три де се тих го ди на у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји. Ре во лу ци о нар ни обр ти, са мо-
про кла мо ва ни и гла сни (не схва ће ни) ге ни ји, по но сни на свој ин фан ти ли зам (ко ли ко 
че сто у син таг ми en fant ter ri ble је дан од чла но ва по ста не су ви шан), по кре ти чи ји су 
не ви дљи ви шра фо ви не рет ко би ле же не, не у пит ни, за жен ско пи та ње че сто нео се-
тљи ви или уз гред при јем чи ви уред нич ки ау то ри те ти – ка ко ака дем ски та ко и они 
ан ти а ка дем ски на стро је ни – у том су тре нут ку већ би ли по зи ци о ни ра ни у ши ро кој 
мре жи и хи пер ма ску ли ни зо ва ној ди на ми ци ка нон ских пре ви ра ња, от по ра и при хва-
та ња. У тзв. књи жев ном по љу уло ге су би ле ба рем ре ла тив но ја сно по де ље не и до де-
ље не, а по зи ци је оних ко је у тај по ре дак тек ула зе и, шта ви ше, по же ле у ње га да интер-
ве ни шу, у нај ма њу ру ку, не из ве сне.

У тре нут ку кад је на сво је име при ву кла нај ве ћу па жњу ју го сло вен ске књи жев не 
јав но сти, Се ле на Ду кић, ро ђе на 1909. го ди не у Ра чи (Кра гу је вац), има ла је тек два де сет 
јед ну го ди ну и ни дан фор мал ног ускок њи жев ног обра зо ва ња. Има ла је, ме ђу тим, иза 
се бе за па же ни та ле нат,1 чи та лач ки кон ти ну и тет, кра ћи али зна ча јан но ви нар ски стаж 
у ли сту Вре ме, као и не ко ли ко об ја вље них де чи јих пе са ма, ко је за и ста на ја вљу ју по-
тен ци јал ног вун дер кин да (в. Ђор ђе вић, 2018), а ка сни је и при по ве да ка, у ра зним ча-
со пи си ма то га до ба. Ње на јав на дра ма от по че ла је та да, у мар ту 1930. го ди не, ка да се 
др зну ла да до ве де у пи та ње ле ги тим ност од лу ке жи ри ја Ака де ми је на у ка да сво ју 

1 По да ци о ре цеп ци ји Се ле не Ду кић – оној за жи во та и пост хум ној – мо гу се про на ћи, об је ди-
ње ни, у То мић, 2021. Прем да пи са на ла ич ки и не пре тен ци о зно, без нео п ход не на уч но и стра жи-
вач ке ме то до ло ги је и апа ра ту ре, ова књи га по слу жи ла је као до вољ но по у здан из вор у пи са њу, 
ка ко тек ста Јан ко вић (2022), та ко и овог тек ста.
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књи жев ну на гра ду до де ли не са мо Цр њан ском, што је она сма тра ла оправ да ним, већ 
исто доб но и Жив ку Ми ли ће ви ћу, ути цај ном ду го го ди шњем уред ни ку По ли ти ке, у ком 
је Се ле на Ду кић про ниц љи во про чи та ла пре ва зи ђе ног пе сни ка. Њен оби мом ми ни-
ја тур ни ко мен тар и сам пред ста вља сво је вр сно ре мек-де ло ини ци ја ци је у го ру ће 
књи жев не по ле ми ке епо хе (в. Ду кић, 1930, То мић, 2021),2 а оно што је усле ди ло – ин-
тим но парт нер ство с Ми ла ном Бог да но ви ћем и ње го ве ре пер ку си је по Се ле ни ну 
књи жев ну ге не зу и ка ри је ру – не ка оста не по стра ни. Прем да про бле ма ти ка (зло у по-
тре ба) еро ти зма тра ди ци о нал но има нент ног књи жев ном по љу сва ка ко зах те ва да се 
с ње раз гр не за гу шу ју ћи, ср дач но иза ткан вео ми сти фи ка ци ја и да љих зло у по тре ба, 
и прем да она већ ду го за вре ђу је да бу де па жљи во раз мо тре на. И ни по што не на онај 
на чин на ко ји се то и сад чи ни, сен за ци о на ли стич ким по кли чи ма, без ја сних и тран-
спа рент них исто ри о граф ских, ак си о ло шких и ме то до ло шких по ла зи шта, у та бло и ди-
ма ко ји се под јед на ко нон ша лант но из ја шња ва ју о суд би ни Се ле не Ду кић, (срп ске) 
књи жев но сти и фе но ме ну си ло ва ња.

Из тих та бло и да мо же мо да са зна мо, на при мер и на да све, да Цр њан ски ни ка да 
ни је опро стио Бог да но ви ћу због „сви ња ри је са Се ле ном“, те да се у сво јим су ко би ма 
с њим по зи вао на (та да мр тво) те ло Се ле не Ду кић (ра ди пре ци зни јег уви да и мо гу ћих 
ствар них раз ло га су ко ба, в. То мић, 2021). И већ то до вољ но је да се од мак не мо од та-
бло и да и вра ти мо оно ме што је за Се ле ном оста ло да жи ви, на де ло ко је над жи вљу је 
(те ло), као што по пра ви лу чи ни мо у слу ча ју Цр њан ског или Бог да но ви ћа. Нај пре јер 
је о та квом јед ном де лу ов де и те ка ко мо гу ће и по треб но го во ри ти, че га су би ли све-
сни и ње ни са вре ме ни ци, сви од ре да при ме ћу ју ћи да је она из ван ред но да ро ви та. 
Исто та ко, и за то што је ви ше не го ја сно да Се ле на Ду кић, као про фе си о нал но не ис-
ку сна ак тер ка у сво јим ра ним два де се тим го ди на ма, ау тор ка у на ста ја њу, ни по ком 
осно ву не мо же да бу де ста вље на у исту ак си о ло шку оп ти ку с уве ли ко ета бли ра ним 
име ни ма епо хе, би ли они на овој или оној стра ни књи жев не исто ри је. И на ро чи то, 
нај зад, узме мо ли у об зир да ни они са ми, ма да их то не би ста ја ло пре те ра ног тру да, 
ни су на шли за сход но да то што је оста ло ис тра же, по др же и аде кват но си ту и ра ју. А 
то би њи хов про фе си о на ли зам на пр вом ме сту на ла гао.

Је ди на осо ба ко јој је Се ле на Ду кић пред крај свог крат ког жи во та, уми ру ћи од ту-
бер ку ло зе на Гол ни ку, у сло ве нач ком са на то ри ју му, у два де сет ше стој го ди ни, мо гла 
да се обра ти и у њу се по уз да – је сте, на из глед иро нич но, по ме ну ти Жив ко Ми ли ће вић. 
Он јој је и пре то га по мо гао за по слив ши је у По ли ти ци на кон што је, по све му су де ћи 
не пра вич но, от пу ште на из ре дак ци је Вре ме на (в. То мић, 2021). По том је, сле де ћи же љу 
ко ју је она у пре пи сци ко ле бљи во из ра зи ла не по сред но пред смрт (а ко ја је би ла пле-
ме ни то и не пре тен ци о зно мо ти ви са на Се ле ни ном иде јом да мла ђем бра ту на кон 
сво је смр ти обез бе ди по тен ци јал не при хо де и да ље шко ло ва ње), при ку пио ње не 
при по вет ке за де цу и об ја вио њи хо во ин те грал но, пост хум но из да ње – збир ку Ве ли
ки и ма ли (Ге ца Кон, 1937), као и тек за по чет ру ко пис ро ма на Ми ли ца у ана те ми са ном 
се лу (По ли ти ка, 1936).

2 https://www.mcr njan ski.rs/in dex.ph p?st r=kri ti ka.php &sir =si ra&lang=lat&od=1924&do=1930 На овој 
стра ни ци та ко ђе је до сту пан по ме ну ти текст Се ле не Ду кић, и то у кон тек сту дру гих ре ле вант них 
освр та из истог до ба ко ји се ти чу Се о ба Цр њан ског.
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Пре о ста ла ње на фик ци о нал на де ла, ко је Се ле на на во ди у истом пи сму Жив ку Ми-
ли ће ви ћу, де се так при по ве да ка об ја вљи ва них у пе ри о ду од 1925. до 1934. го ди не, 
до не дав но углав ном ни су би ла до ступ на јав но сти осим у из вор ном, пе ри о дич ком 
об ли ку. (За сад су по зна та два из у зет ка: Не ми ри из ме ђу че ти ри зи да, ан то ло ги ја крат ке 
про зе ме ђу рат них ау тор ки ко ју је при ре ди ла Жар ка Свир чев, укљу чив ши у њу при по-
вет ку „Ја као кћи” Се ле не Ду кић, те са ми здат Ма ри је То мић – Се ле на Ду кић (1909–1935): 
до ку мен тар нопро зни за пис уз осврт на лич ност и де ло М. Бог да но ви ћа – у ком су 
та ко ђе пре штам па не по је ди не Се ле ни не при по вет ке, из ме ђу оста лог и „Ја као кћи”; 
оба из да ња об ја вље на су у фе бру а ру 2021. го ди не; в. Svir čev, ur. 2021, То мић, 2021). Исто 
ва жи и за по ме ну ти по че так ро ма на, пи смо, као и за пу то пи сне и пу бли ци стич ке при-
ло ге. Име Се ле не Ду кић у ме ђу вре ме ну ни је би ло са свим из бри са но из на уч но и стра-
жи вач ких прег ну ћа, би о граф ских реч ни ка и лек си кон ских пу бли ка ци ја (Ђор ђе вић, 
2018, 2021; Svir čev, 2018; в. и Stje lja, 2020). Ипак, из да ње ње ног (ин те грал ног) опу са је сте 
из о ста ло.

Уто ли ко је об ја вљи ва ње књи ге Пре ђа, у ко јој је уред ни ца Та тја на Јан ко вић, ис пред 
кра гу је вач ке На род не би бли о те ке „Вук Ка ра џић”, об је ди ни ла ва жан део про дук ци је 
Се ле не Ду кић, дра го цен и ду го о че ки ван до га ђај у на шој чи та лач кој јав но сти. До га ђај 
ко ме би смо се – да не све до чи мо и не ба тр га мо се у ам би су књи жев ног жи во та ко ји 
за стра шу ју ће под се ћа на онај из Се ле ни ног до ба – сви ми, ко ји ма је ста ло до пра вог 
та лен та, истин ске књи жев но сти и ула га ња у њу, за по че так искре но об ра до ва ли. А 
по том се по тру ди ли да се Се ле ни Ду кић не по но ви оно што јој се већ до го ди ло: да је 
не од ба це и ње ним се (мр твим) те лом не раз ме ћу исти они ко ји су се у по чет ку ње ном 
де лу нај ви ше ра до ва ли.

* * *

Пре ђа је дру ги на слов у окви ру за ви чај но и род но мо ти ви са не еди ци је „Гра ди тељ-
ке“ и до ла зи на кон књи ге Го во ри ти о Њу јор ку, у ко јој је иста уред ни ца, Та тја на Јан ко вић, 
об ја ви ла пу то пи се Ка та ри не Бог да но вић и про прат ни дво дел ни ис тра жи вач ки текст 
Ле ле Ву јо ше вић (а ко ји умно го ме осве тља ва би о би бли о граф ски пут ове све стра не 
ин те лек ту ал ке). То из да ње (Бог да но вић, 2021) оп ти мал но фи гу ри ра као сво је вр сни 
апен дикс књи зи Иза бра ни жи вот, где су, 1986. го ди не, за хва љу ју ћи на по ри ма при ре-
ђи ва ча Ми ла на Ни ко ли ћа, пу бли ко ва ни иза бра ни тек сто ви Ка та ри не Бог да но вић (в. 
Бог да но вић, 1986). Из да ње Пре ђе пак пи о нир ско је из да ње сво је вр сте и у це ло сти је 
усред сре ђе но на Се ле ни не ау тор ске тек сто ве, уко ли ко се из у зме вр ло са жет, пре глед ни 
увод при ре ђи ва чи це. Прем да Се ле на Ду кић за слу жу је и знат но обим ни је, кри тич ко 
из да ње – уз, ре чи ма са ме при ре ђи ва чи це, „оно што је из о ста ло – ана ли зу и вред но-
ва ње ње ног це ло куп ног де ла“ (Јан ко вић, 2022) – и ма да би се о ње ној ли те рар ној остав-
шти ни мо гле на пи са ти стра ни це и стра ни це, од лу ка да се она на овај на чин, ини ци-
јал но и знат но до ступ ни је, отво ри за су срет с чи та о ци ма ви ше је не го до бро до шла и 
хва ле вред на.

Во де ћи се пре пи ском са ме Се ле не са Жив ком Ми ли ће ви ћем, али и кон сул ту ју ћи 
дру ге по ме ну те из во ре, уред ни ца је, кроз три це ли не на го ве ште не под на сло вом (При че, 
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Пу то пи сне ре пор та же и Пу бли ци стич ки тек сто ви), омо гу ћи ла жан ров ски ра сло јен 
увид у хро но ло шку па но ра му ства ра ла штва Се ле не Ду кић, из у зи ма ју ћи деч ју књи жев-
ност и дра ме, као и низ но вин ских при ло га. У овом пре гле ду ја сно се уо ча ва за ди вљују-
ћи ра спон Се ле ни них књи жев них ком пе тен ци ја и ин те ре со ва ња, ви ше стру ка стил ска 
из вр сност, вла да ње крат ким (и, у слут њи, ду жим) про зним фор ма ма ка рак те ри стич ним 
за но ве ли стич ку тра ди ци ју 19. и 20 ве ка (ка ко свет ску та ко и ју жно сло вен ске), осе буј-
ност по е тич ких флук ту а ци ја и спо соб ност за њи хо во ин вен тив но са о бра жа ва ње соп-
стве ном, иди о син кра тич ном ства ра лач ком им пул су и рит му. По чев ши од при по вет ки 
„До га ђај“, „Раз о ча ра на“, „Две“, „Џо ра“ и „Је дан мој леп су срет“, ко је је Се ле на на пи са ла 
и об ја ви ла као адо ле сцент ки ња, пред чи та о ци ма за и ста ис кр са ва и „фа сци ни ра пре-
ра на зре лост ау тор ке“ (Јан ко вић, 2022). Ни шта ма ње фа сци нант на ни је ни са ма на слов-
на при по вет ка, де вет на е сто го ди шње Се ле не Ду кић, из 1928. го ди не:

Од кад сам по ку ша ла да смрт на сли кам жу том, про га ња ју ме но ћи на ву че не по ли ту
ром из ло мље ног и сум њи вог сја ја цр них ме тал них чи па ка над мр тва ци ма. Тих их је но ћи 
цео низ над мо јим кро вом и око зи до ва мо је ше сто у га о не со бе и це ре ми се при ле пље не уз 
про зор. (…)

Је ди на бе ли на у мо јој со би кип је ко ји сам за бо ра ви ла да по ста вим над зе ле не во де. (…) 
Кад су на ста ли акор ди, тре ћу сам ру ку мо ра ла да оста вим мр твач ки упле те ну у 

ме се чи ну. Сва ки јој је прст го во рио на сво ју стра ну. А кад сам у прав цу јед но га по гле да ла, 
са зна ла сам за но ву бо ју. Бо ју по пе ту увис, над све што по сто ји, ко ја пи је, го ри, ства ра и 
цр ве ни се до ме ре ко ја бо ли. 

(Ду кић, 2022: 60–63)

У при по вет ки „Пре ђа“ ло ци ра ју се екс пе ри мен тал ни, не спу та ни пре ла зи из до тад 
кон вен ци о нал ни је но ве ли стич ке ма три це у фор ме свој стве ни је мо дер ни зму и аван-
гар ди, син так сич ки пре ло ми и екс пре си о ни стич ки на бој, ра ди кал но дру га чи ји трет ман 
хро но то па, а све то у спре зи с ин тен зив ним по у ну тре њем на ра ци је, ко је ће свој вр ху-
нац до сти ћи у при по ве ци „Ја као кћи“. И у за вр шним так то ви ма обе ју при по ве да ка 
мо гу ће је пре по зна ти сли чан про цес по е ти за ци је про зе, про ду бљи ва ње ства ра лач ког 
ко ло ри та, ин тен зи тет „но ве бо је“, „бо је по пе те увис“, ко ју ау тор ка про на ла зи на са мом 
пре ло му тре ће и че твр те де це ни је 20. ве ка, и то „до ме ре ко ја бо ли“. („Пре ђу“ би, уз то, 
би ло за ни мљи во су прот ста ви ти још јед ној де во јач кој соп стве ној со би, „Жу том та пе ту“ 
Шар ло те Пер кинс Гил ман). 

У ме ђу вре ме ну, пре 1931. го ди не кад об ја вљу је при по вет ку „Ја као кћи“, и на кон 
то га, Се ле на Ду кић вра ћа ће се тра ди ци о нал ни јим фор ма ма при по ве да ња, али увек 
уз тра го ве и ин кор по ри ра но ис ку ство соп стве ног по е тич ког ко пер ни кан ског обр та. 
И крат ка про за „Ноћ но бде ње у те ле фон ској цен тра ли“, на при мер, прем да са свим 
раз ли чи тог стил ског ре ги стра, пред ста вља књи жев ну дра го це ност пр вог ре да. У њој 
се, фељ тон ски од сеч но, опет из ну тра, од ви ја де мо ни стич ка ди ја лек ти ка (по)ра ђа ња, 
а та ће ди ја лек ти ка свој вр ху нац та ко ђе до сти ћи у при по ве ци „Ја као кћи“, с ко јом би 
је би ло дра го це но са гле да ти у ком па ра тив ној ви зу ри.

Све ове при че за вре ђу ју пом но по је ди нач но ту ма че ње и си ту и ра ње у од го ва ра ју-
ћи књи жев но и сто риј ски кон текст, али и у це ли ну опу са ау тор ке. За хва љу ју ћи из да њу 
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Пре ђа и па жљи вом ода би ру тек сто ва Се ле не Ду кић, то си ту и ра ње по ста је не у по реди-
во лак ше и пре глед ни је. У ова квој па но ра ми ја сни је се и су ге стив ни је ис ти чу Се ле ни-
на кон ти ну и ра на пре ко ра че ња гра ни ца у пи са њу: ка ко хро но ло шка, та ко и жан ров ска. 
Псе у до ро ма неск ни, та да за па жен и чи тан фељ тон о зе мун ској пред рат ној ре во лу цио-
нар ки, про ју го сло вен ски ори јен ти са ној учи те љи ци Ма ри ји Ко ва че вић и ње ном иле-
гал ном де ло ва њу, ука зу је на то да би Се ле на Ду кић ре а ли стич ку фор му ма ко ли ко 
обим ног ро ма на са вла да ла без по те шко ћа. С дру ге стра не, и овај и пу то пи сни при лог 
из Је ру са ли ма, та ко ђе за сту пљен у из да њу Пре ђа, пру жа ју но во упо ри ште и број не 
под сти ца је за раз ма тра ње Се ле ни них фик ци о нал них тек сто ва, па та ко и оних с из ра-
же ном со ци јал ном ком по нен том, ка кве су пре о ста ле пу бли ко ва не при по вет ке: „Де чак 
иде и зви жди“, „Гра ђан ска но ве ла“ и „Тре ну так кад сам био ан ти се ми та“.

Го во ре ћи о Се ле ни Ду кић, Та тја на Јан ко вић из ра жа ва „за пи та ност ко ји би био њен 
крај њи до мет да је по жи ве ла као ње ни са вре ме ни ци, Цр њан ски (84) и Кр ле жа (88)“ 
– а не тек два де сет шест го ди на (Јан ко вић, 2021). По пут оста лих ис тра жи ва чи ца и ис тра-
жи ва ча ко ји су се до ти ца ли де ла Се ле не Ду кић, и она по зи ва на да ље хер ме не у тич ке 
ди ја ло ге с овом ау тор ком, опре зно ука зу ју ћи на кван ти та тив ну скром ност ње ног опу са. 
Ме ђу тим, упр кос свим мо гу ћим огра ни че њи ма и пре пре ка ма, Се ле на Ду кић иза се бе 
је сте оста ви ла вред но, до вр ше но и ком пакт но де ло. У овој при ли ци, у те жњи да се 
до ча ра зна чај тог де ла – и, у знак за хвал но сти, по ну ди нај а де кват ни ји од го вор на овај 
из да вач ки по ду хват, Пре ђу – вре де ло би, сто га, за по че ти с ње го вим по мним ту ма че-
њем. Пре све га, ува жа ва ју ћи Се ле ну Ду кић, као кћи.

* * *

Да је за жи во та на пи са ла при по вет ку „Ја као кћи” и ни шта ми мо то га, Се ле на Ду кић 
опет би за ду жи ла исто ри ју књи жев но сти на епо ха лан на чин. Ни је ни те шко ни нео сно-
ва но за ми сли ти чи тав хер ме не у тич ки курс по све ћен мо дер ни зму и аван гар ди (у срп ском 
и ју го сло вен ском кон тек сту) ко ји би се те ме љио на овој при по ве ци као на сво је вр сном 
про то тек сту, кад већ ов да шњи књи жев ни то ко ви и ка но ни ни су би ли те сре ће да је 
аде кват но при хва те и – упра во као про то текст – об у хва те. На све га не ко ли ко стра ни-
ца, у јед ном од сво јих нај ек спе ри мен тал ни јих из ле та, Се ле на Ду кић дис кон ти ну и ра-
ном, до крај но сти по е ти зо ва ном на ра ци јом оте ло тво ру је дра ма ти ку и ди ја лек ти ку 
ин ди ви ду а ци је: (при по вед ног) ја (из на сло ва) као ујед но (по)ро ђе ног и ро ди тељ ског, 
при сут ног и од сут ног, тран си сто риј ског и исто риј ског, бли ског и стра ног, жи вог и мр-
твог. Од ви ја ју ћи се, и ово га пу та, у во зу, са да пак ра ди кал но флук ту и ра ју ћи опа зи вим 
ко ли ко и сом на бул ним при зо ри ма и пре де ли ма, „Је дан мој леп су срет“3 рас та че се, 

3 У пи сму по сла том Жив ку Ми ли ће ви ћу, у ком Се ле на Ду кић на во ди сво ју са же ту би бли о гра фи ју, 
„из о ста вљен је на слов ’Је дан мој леп су срет’ (Же на и свет, 1927), мо гу ће за то што тај текст ни је 
сма тра ла при чом, већ бе ле шком, ма те ри ја лом за при чу ’Ја као кћи’ (Ле то пис Ма ти це срп ске, 1931), 
где пре по зна је мо мо тив су сре та у во зу“ (Јан ко вић, 2022). И тач но је да овај текст од ли ку је пу бли-
ци стич ки, фељ тон ски стил. Ме ђу тим, у овој при ли ци мно го је зна чај ни је то што он фи гу ри ра као 
ски ца, про то текст при по вет ке „Ја као кћи“ услед те ма ти за ци је (уну тра шњег) су сре та са же ном/
же ном, што ће по ста ти ја сни је у на став ку ту ма че ња.
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про це су ал но, кроз муч ну ин тим ну бор бу опи ра ња и при хва та ња, у то тал ни су срет 
ја ства с ег зи стен ци јал ном не у ко ре ње но шћу.

Сил ног ме тру да ста је да не до зво лим ствар но сти да ми уђе у свест, као што ово 
ју тро ула зи у про зор ку пеа. Уна пред знам ка ко се чо век бу ди, и ка ко бих се и ја као чо век 
про бу ди ла: као пти ца по гле дам око се бе, ви дим го спо ђу са пут ни цу, опет по ми слим на 
исто ри ју ове пр ља ве ма те ри је ко јом је пре кри ве но се ди ште, и ви дим да је дан бу нар про
ла зи, при ка чен за јед ну ста ни цу, крај про зо ра. Она ко, ка ко ства ри ни кад ни су ишле пре 
про на ла ска во за: да им се ко рен не ви ди. (Ду кић, 2022: 75, ис та кла З. С.)

Пу то ва ње оног ја, оне мо гу ће ног да ра ци о нал ним ви дом и ло гич ки ко хе рент но 
са гле да ко рен ства ри и исто ри је, од луч ног у то ме да, бе ле же ћи тек њи хо ве ру бо ве, 
оста не не про пу сно за спољ не ути ске и сен за ци је – да за ствар ност за тво ри свест, 
је сте, у ства ри, пер ма нент но пу то ва ње у, уну тра, по ни ра ње ка са мом ко ре ну све сти. 
На тај на чин, „Ја као кћи” по ста је па ра диг ма тич но ли те рар но ло ци ра ње – и кре и ра ње 
– чу ве ног за о кре та ка уну тра: уну тра шњо сти су бјек та ко ли ко и уну тра шњо сти тек ста. 
Исто вре ме но, по сре ди је хи пе ре пи фа ни за ци ја ка ко при по вед не струк ту ре та ко и 
ис ку стве ног хо ри зон та. Чи та ва при по вест по чи ва на тен зи ји сти ца ња (са мо)све сти, 
иза зва ној ин стинк тив ним опа жа њем да се то сти ца ње мо же за сни ва ти ис кљу чи во на 
све сти, на зна њу, о исто ри ји као не ма њу (о исто ри ји као ноћ ној мо ри из ко је се по ку-
ша ва про бу ди ти!), те о оно ме што ја још ни је. И што, мо жда, ни ка да не мо же ни да бу де, 
да по ста не, бу ду ћи да мо же је ди но да по ста је. Кон тра пункт ном, иро ниј ском игром 
уста ље ним кја ро ску ро мо ти ви ма и про стор ним опо зи ци ја ма, пу ту је се до не ми нов ног 
уви да:

Све док се не по диг нем. А кад сам по че ла да се ди жем, ни је ми би ло кра ја. Увис, увис, као 
зми ја. Про др ла ми је у нос и у свест но ва, чи ста ат мос фе ра од о зго са ју тар њег хлад ног и 
бла го сло ве ног про зо ра. Про зо ра во за. Ма ма. Ма ма.

Па ја те не мам! (Ду кић, 2022: 81)

Ов де ја ко је не ма мај ку је сте са мо ни кло ја, „ја као кћи“ ко је ни кад ни је би ло „ја – 
кћи“ (ни ти, да кле, „ја – не чи је де те“, „ја – плод ро ди те ља“, по што се оп се сив но ин си-
сти ра на по тра зи за мај ком, за „сном о мај ци“, од но сно на мај чин ској фи гу ри, утро би, 
као ме сту по ре кла, и ме сту из ла ска/ула ска у свет, а не пак на се ме ну). Прем да би се у 
ту ма че њу мо гло по се за ти за би о граф ским па ра ле ли зми ма, за чи ње ни цом да је Се ле-
на Ду кић као де те у крат ком вре мен ском раз ма ку оста ла без оба ро ди те ља, не чи ни 
се да би та кви упли ви би ли од по себ не ко ри сти. Шта ви ше, ти ме би мо гла да се убла жи 
ли те рар на осе буј ност овог тек ста, ко ји се у це ли ни – за раз ли ку од свог про то тек ста 
„Је дан мој леп су срет“ – не те ме љи на уста но вљи вом, кон крет ном су сре ту/ис ку ству, 
ко ји, да кле, не фи гу ри ра као ау то(со цио)би о граф ска ски ца, не пре тен ду је на мо дус 
ан га жо ва ног из ве шта ва ња, ре пор та же, а ти ме ни на афек тив ни од го вор чи та о ца при-
мар но усме ре ног ка пре при ча ном (прем да је жур на ли стич ки дис курс Се ле ни Ду кић, 
ви ше го ди шњој рад ни ци у обла сти но ви нар ства, био бли зак). Овај текст раз ви ја се, у 
ства ри, око par ex cel len ce (хер ме не у ти ке) сум ње у по ре кло са мо, у мо гућ ност ње го вог 
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до се за ња; он за по чи ње вољ ним пси хо со мат ским по ни ра њем ка цен тру и ко ре ну као, 
ис по ста ви ће се – уви де ће се – ри зом ском про сто ру са мо ни кло сти.

И да не за тва рам очи, сил но осе ћам ка ко нас овај воз ву че не куд у ду би ну. Сит но про
па да мо, све на пар ти је од по не ко ли ко ми ли ме та ра. Ско ро сам у ста њу да пре зи рем ову 
ком по зи ци ју др ве та и гво жђа, јер ска ку ће као ка ква ста рин ска да ма по сте пе ни ку. Мо ра 
да ће мо си ћи у цен тар зе мље на кра ју овог пу то ва ња. (Ду кић, 2022: 75, ис та кла З. С.)

„На кра ју овог пу то ва ња“ сто ји увид: „Па ја те не мам“. У та квим уви ди ма на ста је 
по е зи ја. Ин тен зив ни, ин тру зив ни ли ри зам ове крат ке про зне фор ме не про ис хо ди из 
ре пер то а ра мо ти ва, те ма и ор на мен ти ке свој стве них (два де се тјед но го ди шњој или 
два де сет дво го ди шњој Се ле ни Ду кић) до тад по зна тој тра ди ци ји. Ау тор ка, при том, не 
по се же за про грам ским или пам флет ским про гла си ма као за ослон ци ма при по ве да-
ња. За лог по е ти за ци је/мо дер но сти/аван га рд но сти при по вет ке „Ја као кћи“ је сте, јед-
но став но, у ег зи стен ци јал ним уви ди ма је дин ке спрем не на про цес ин ди ви ду а ци је, 
ко ли ко и у ин ди ви ду ал ном та лен ту са ме ау тор ке. То, на рав но, не зна чи да је ова при-
по вет ка, као ни би ло ко ји дру ги текст Се ле не Ду кић, по све екс це сна по ја ва у кон тек сту 
у ком се по ја вљу је. За ства ра лач ком ко му ни ка ци јом ау тор ке мо гло би се тра га ти у 
ње ној чи та тељ ској ге не зи и по зна ва њу пре ве де них кла си ка ко ли ко и у тен ден ци ја ма 
ре цент не и те ку ће епо хе, у кру гу ју го сло вен ских аван гард них ау то ра и ау тор ки, код 
Цр њан ског ко га је Се ле на Ду кић као кри ти чар ка по др жа ла, код Кр ле же (већ по ре ђе-
ња за ко ји ма Се ле на по се же при зи ва ју та кво јед но по ре ђе ње), али и у ши ро кој пу бли-
ци стич кој и пе ри о дич кој мре жи у ко јој је она ак тив но уче ство ва ла, у ин те лек ту ал ној 
кли ми обе ле же ној, из ме ђу оста лог, кон ти ну и ра ним про до ри ма фе ми ни зма, ра сло је-
ном јав но шћу, од но сно фе ми ни стич ком кон тра јав но шћу.4

Оту да по себ на ди мен зи ја, оно што при по вет ку „Ја као кћи“ ипак чи ни екс це сном 
у огле да лу про зе ње них са вре ме ни ка, па и оних ко ји ма је Се ле на Ду кић при зна ва ла 
књи жев ни та ле нат и ко ји су, исто та ко, у њој без ика кве сум ње огро ман та ле нат пре-
по зна ва ли, иа ко су ма ло шта учи ни ли да му по мог ну да се не спу та но раз ви је. Мно ги 
мо дер ни сти и аван гар ди сти че зну ли су за (сим бо лич ком) мај ком, као фан та змом или 
као те ле сном пра по стој би ном, мно ги су сво је оп се си је за сни ва ли на ам би ва лент ној 
по зи ци ји си на. Се ле на Ду кић чи ни не што дру го и, у ова квом ви ду, ујед но пр во у исто ри ји 
срп ске књи жев но сти. Она пи ше о кће рин ској ин ди ви ду а ци ји, а не о оној си но вљев ској. 

4 Се ле на Ду кић и са ма је пи са ла про фе ми ни стич ке при ло ге у ли сто ви ма за ко је је ра ди ла (в. То-
мић, 2021, Јан ко вић, 2022), а је дан од упе ча тљи ви јих тек сто ва о са мој Се ле ни – где се ис ти че же ља 
уред ни штва да ода ју по част ње ном „ван ред ном та лен ту“ – об ја вљен је у ча со пи су Же на да нас, 
ли сту ко ји је ра ди кал но за сту пао фе ми ни стич ке и (при та је не) ко му ни стич ке ста во ве, чи не ћи ва-
жан сег мент ју го сло вен ске „фе ми ни стич ке кон тра јав но сти“ (в. Ба раћ 2015). У при ло гу је, том при-
ли ком, пре штам пан део Се ле ни ног ви спре ног пу то пи сног из ве шта ја с хо до ча шћа („екс кур зи је“) 
у Је ру са лим, из вор но об ја вљи ван у на став ци ма у По ли ти ци 1934. (в. Ду кић, 1937). О чи ње ни ци да 
Се ле на Ду кић по ста је при ме ће на у јав но сти упра во кад до ла зи до нај о штри јих по де ла, ра сло ја-
ва ња и не тр пе љи во сти у ме ђу рат ном фе ми ни стич ком по кре ту, не по сред но пре и по сле Ше сто-
ја ну ар ске дик та ту ре – оста ју ћи на тај на чин по тен ци јал но ус кра ће на за дру га чи ју ин те лек ту ал ну 
ге не зу или по др шку сво јих са вре ме ни ца – тек тре ба раз ми шља ти.
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Или, ка ко је на ја вље но у „Јед ном мом ле пом су сре ту“, о еман ци па ци ји же не, род ном 
осло ба ђа њу, о по ста ја њу же ном ка ква се же ли би ти, са мо и за бра ном же ном, же номсу
бјек том.5 Ноћ на мо ра, ба ласт ко је се на ра тор ка осло ба ђа је сте не са мо ба че ност 
ин ди ви дуе у све(с)т већ и објек ти ви зу ју ћа исто ри ја жен стве но сти ко ја же ну упор но 
оме та у по ста ја њу су бјек том. Рас кид с пре зре ним „ста рин ским да ма ма“. Де ко рум као 
тра у ма. Род ни де ко рум, и те рет, ла ку не и по ро зност ко је он упи су је ко ли ко у по је ди-
нач на те ла, го вор, ис ку ства и по на ша ње же на то ли ко, у исти мах, тран сге не ра циј ски, 
и у ма три ли не ар ност, у мо гућ ност ле ги ти ми са ња лич не и ко лек тив не по ве сти као 
(ујед но) кће рин ске.

Го спо ђа у ку пеу (ко ја у при по ве ци, се де ћи на спрам про та го нист ки ње-на ра тор ке, 
фи гу ри ра као ло кус ћер ки них про јек ци ја, има ги нар на Мај ка – прим. З. С.) се ди са по зом 
из вре ме на кад гла ва на љуп кој же ни ни је сме ла ста ја ти пра во. А љуп кост на же ни би ла 
вр хов ни ква ли тет. (...)

На ули ци ра ме на ти не сно сно жен ски го во ре. Не ки пут те се сти дим. (…)

Оту да у ме ни је дан зао и са мо во љан ин стинкт ко ји ми ди же ру ку на те бе, и зах те ва 
да баш мо ја ру ка учи ни на те би не ке по прав ке. Ми слим да ти то осе ћаш, јер се че сто 
сне би ваш пре да мном. Ти ме се при бо ја ваш, а ја бих хте ла да си твр ђа. (Ду кић, 2022: 79)

И то ни је све. Чи та лач ко по ни ра ње у при по вет ку „Ја као кћи“ во ди, још да ље, још 
ду бље, у сен за ци ју ис при по ве да ног као ис пре ки да ног по ро ђа ја, у ин вер зи ју мај чин ске 
и кће рин ске уло ге као у пред у слов на р ци стич ке ди ја лек ти ке (по)ра ђа ња („Ја, ко ја сам 
те ство ри ла, уме ћу те и уни шти ти“), там не ди ја лек ти ке ко ју тре ба са вла да ти и пре вла-
да ти, а ко ја се од ви ја то ком „гу та ња про па сти мр ви цу по мр ви цу“, у по лу све сти, у 
на гла ше ној ам би ва лен ци ји агре сив них по ри ва за „по пра вља њем“ мај ке и пра те ћих 
до брих на ме ра, у фан та змат ском при су ству, у не из ве сној же љи да се по ста не ћер ком, 
за чи је је ута же ње нео п хо дан ма те рин ски чин, по ста ја ње мај ком, ра ђа ње мај ке из 
се бе са ме, из ћер ке са ме, што све зна чи: ис ко рак ћер ке из исто ри је кон вен ци о нал не 
жен ско сти то јест жен стве но сти. Оту да и упа дљив дис кур зив ни ду а ли зам при по вет-
ке: пре ли ва ња не по сред ног, спон та ног и афек тив ног из ра за ко ји би био оче ки ван у 

5 „Ево, ми сли ла сам, нај зад је дан жен ски створ ко ји с ла ко ћом ре ша ва сва жи вот на пи та ња. Ни шта 
не за пе тља ва, не фи ло со фи ра мно го, ни про тив ко га се не бо ри, са сва чим се ми ри – а опет остаје 
го спо дар си ту а ци је. Са свим са вр шен створ“, при ме ћу је при по ве да чи ца „Јед ног мог ле пог су срета“ 
(Ду кић, 2022: 57). Ка кав је то, да кле, „створ“? О то ме би од го во ре вре де ло по тра жи ти и у Се ле ни-
ном фељ то ну о Ма ри ји Ко ва че вић, те ње ним опи си ма ка ко ове учи те љи це-ре во лу ци о нар ке та ко 
и На де жде Пе тро вић. Они се вр ло су ге стив но са о бра жа ва ју сли ци са пут ни це из во за, као и та да-
шњим ди ле ма ма ме ђу рат не на ра тор ке „Јед ног мог ле пог су сре та“: „Је сам ли ја са свим си гур на да 
ћу, ако до би јем на лу три ји сто хи ља да ди на ра (јер љу ди мо је вр сте мо гу се са мо на тај на чин 
обо га ти ти), оти ћи и са про стим, и кул тур ним љу ди ма мо јих на че ла осно ва ти ве ли ку ра ди о ни цу 
на те ме љу нај ши ре јед на ко сти, и ство ри ти фонд за по ма га ње обо ле лог Чо ве ка Рад ни ка – или ће 
ме она ру жна, не на пред на жен ска цр та од ву ћи у ка кву по мод ну рад њу...“ (Ду кић, 2022: 58–59, иста-
кла З. С.). Уто ли ко пре је ин ди ка тив на не при год но мо ти ви са на од лу ка уред ни штва Же не да нас да 
се вра ти С. Ду кић.
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од но су до бро хот но сти и при вр же но сти, као и у кон тек сту са мо по ни ра ња, с јед не, и 
ви со ко фор мал ног, иро ни зо ва ног дис кур са, ус по ста вље ног ко ли ко кул тур ним то ли ко 
и стил ским кон вен ци ја ма, с дру ге стра не. Су ве ре на и чул на при по вед на ко ке те ри ја.

Хо ћу за те бе љу бав, а ти је та ко од врат но ве зу јеш с ко ке те ри јом. Не схва там. Она 
је у јед но вре ме слу жи ла да ма ски ра при су ство чул но сти. У дру го, да ма ски ра не до ста
так чул но сти. Шта она код те бе зна чи, и чи ниш ли је све сно...? (...)

Ма ма. Шта ка жеш на ово. Же лим да се по ма зим на тво јим гру ди ма. А знам да би то 
по ре ме ти ло бо ре на тво јој ха љи ни. Мо жеш ми сли ти да то не би из гле да ло као до дир на 
сли ка ма, не го не што мно го обе сни је. А бо јим се тог круп ног и екс цен трич ног на ки та што 
ти је на ха љи ни. Да ми се не за бо де у гла ву. Ћу тим. И ми рим се са тим да ме во лиш из 
да љи не. (Ду кић, 2022: 78–79)

По сре ди је, на рав но, дра ма одва ја ња. Ин ди ви ду а ци је не ма без два пред у сло ва: 
нај пре сим би о зе, ма кар то би ла сим би о за с оним што се осе ћа као фан та змат ско, не-
до вољ но опри сут ње но, чвр сто или твр до (на ни воу при по вет ке, мај ка је она ко ја је 
увек ту и ни кад ту ни је, она је флу ид на, дис пер зив на, он то ло шки и исто риј ски не у хва-
тљи ва, а та кво је и жен ско као жен стве но), а по том ни без се па ра ци је (на ра тор ка екс-
пли цит но го во ри о „за коп ча но сти“ за са пут ни цу, „ту ђин ку“ у во зу, пи та ју ћи се „кад ћу 
се от коп ча ти од ње“). Ис ко рак из сим би о зе с мај ком исто вре ме но је от пор спрам не-
же ље не, ко шмар не исто ри је и ма ску ли но цен трич не „он то ло ги је“ и епи сте мо ло ги је: 
оних у ко јој и са ме же не не све сно ин тер на ли зу ју или све сно одр жа ва ју на сна зи арби-
трар не мо де ле, мо де ле ко је жен ско сво де на при јат но, пра зно и ко кет но (као не мо-
рал но), чи тав је дан дру ги пол на сла ба би ћа, про теј ски при јем чи ва па три јар хал ној 
по мод но сти, а чи ме се пак учвр шћу је и га ран ту је раз је ди њост, док бу ја ју (уза јам на) 
не тр пе љи вост, осу је ћу ју ћи стид, уда ље ност, ан та го ни зми же на (и ето от ку да у исто-
ри ји кон ти ну и тет фе ми ни стич ких за ла га ња, од би ја ње дам ског кон струк та). На ра тор ка 
Се ле не Ду кић не по ла зи од илу зи ја, баш као што се не ли би ни да фан та зму по ста ви 
пи та ња, и као што не те жи да из не се ко нач ну пре су ду, осу ду. Њој је ја сно да су же не 
љу ди, да су ћер ке ин ди ви дуе оно ли ко ко ли ко су то и си но ви, да, у ши рој ху ма ни стич кој 
(и, на жа лост, и да нас уто пи стич кој) пер спек ти ви, не ма хи је рар хи ја на те ме љу пол них 
и род них ди фе рен ци ја ци ја. Уз то, она ин стинк тив но раз у ме да жен ско, жен стве но (и 
фе ми ни стич ко) ни су иден тич не ка те го ри је, ма у ко јој се ме ри оне пре кла па ле. Та ко ђе, 
ја сно јој је и да чул ност и ко ке те ри ја ни су јед но исто. И не са мо да ни су јед но исто, 
већ су нај че шће у ком пен за тор но-ком пле мен тар ном од но су, у уза јам ној ди на ми ци из 
ко је је она као кћи ис кљу че на, „ту ђин ка“, у ко јој је су ви шна, стра но те ло, тре ћи ен ти тет 
у пра сце ни. Док за ми шља сво ју че тр де се то го ди шњу са пут ни цу, ство ре ну мај ку, у сек-
су ал ном чи ну с му шкар цем, на ра тор ка осе ћа же љу да јој по мог не, да њих две из гра де 
за јед ни штво, „да за јед но са вла да мо то га чо ве ка“. Ни о ка квој „за ви сти пре ма пе ни су“, 
да кле, ко ја би у жен ско са зре ва ње, пре ма Фрој ду, ну жно уне ла фа тал ни не до ста так 
спрам (пра)ота ца и иних, ни је реч. Исто оно ли ко ко ли ко у ху ма ни стич ко-фе ми ни стич-
кој ви зу ри реч не мо же да бу де о „мр жњи пре ма свим му шкар ци ма“. Еди пал на ло ги ка 
ов де се на про сто ус по ста вља као ко рак у ин ди ви ду а ци ји де те та ко је је исто вре ме но 
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ћер ка, и то ћер ка мај ке (тзв. еди пал ни став). И то је ин ди ви ду а ци ја јед ног en fant ter ri ble, 
при ко јој не из о ста је ни је дан члан ове син таг ме. Мо тив ин ди ви ду а ци је је сте упра во 
„јед но род ност“ („На ша јед но род ност на го ни ме да бу дем на тво јој стра ни“), а при по-
вет ка оста вља мо гућ ност да се та јед но род ност раз у ме ба рем дво ја ко – и као род бин-
ска и као род на. Кон текст ау тор ства Се ле не Ду кић пак зах те ва да се та јед но род ност 
раз мо три на ба рем још је дан на чин – као она књи жев но и сто риј ска.

Тре ба ли он да да чу ди то што је по след њи, тек за по че ти ру ко пис Се ле не Ду кић, 
чи јих је не ко ли ко увод них стра ни ца са чу ва но (из њих се, на жа лост, ни у ко ли ко не може 
ре кон стру и са ти ау тор ки на це ло ви та за ми сао), по све ћен ни ма ње ни ви ше не го Ми-
ли ци Сто ја ди но вић Срп ки њи, ау тор ки у ко јој су, и пре и по сле Се ле не, мно ге ов да шње 
књи жев ни це и мно ге фе ми ни стич ке кри ти чар ке тра жи ле – од ње ства ра ле – „пра мај ку“? 
О то ме би убу ду ће вре де ло раз го ва ра ти. Не ка ово бу де тек скро ман при лог. По че так.
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