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Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић

КА ПУ ТИ ДРЕ ЖДЕ НА НЕ БУ
(Ка та лин Ла дик: Мо гу ли да жи вим на твом ли цу: ро ма неск на жи вот на при ча, 

пре вео са ма ђар ског Ар пад Виц ко, (Ре)Ко нек ци ја / Фо рум, Но ви Сад, 2021)

Ван дро каш са на пу клим на ром у ру ци. 
Ан дро гин сам: ла жљи ви ца. Да кле, искре на.
Ва тром за хва ће ни па до бран у бе лој но ћи.

Би ло ко ји ци тат из мо за ич ног про зно-по ет ског ом ни бу са Ка та лин Ла дик, на ма ђар-
ском пр ви пут об ја вље ног 2007. го ди не, са гра ди ће му ње ви то сли ку па ра док са, и пара-
докс сли ке. Ау тор кин ру ко пис во ђен је илу зи о ни змом ау то би о гра фи је: не, не по сто ји 
у тек сту ни ка ква же ља да се фор му ли ше про гре сив ни след јед ног жи во та, ни ти има 
ме ста ла мен ту над осве шће њем да су до га ђа ји не у хва тљи ви и не сро чи ви – не го су 
сва тво рач ка на сто ја ња окре ну та им пе ра ти ву озбиљ не, усред сре ђе не игре. Отуд се 
ру ко пис Ка та лин Ла дик за сни ва на до бро ис тра же ној не ста бил но сти: текст се гра ди 
од ра су тих днев нич ких од ред ни ца, ди јаг но стич ких опи са ин тим них све то ва, по све та 
умет ни ци ма и ства ра о ци ма (од Јо же фа Ати ле до Ни ко ле Те сле) ко ји су усме ри ли умет-
ни цу пре ма стра сти спо зна је свих из да ња са ме се бе. У тек сту се за ти чу и ерот ске фан-
та зи је, и сти ли зо ва не цр но-бе ле фо то гра фи је ко је те ло и фор ма ти зу ју и дез ин те гри шу. 
Гра фич ки и ви зу ел ни ма те ри јал не ма ин тим ну вред ност, јер се ин ти ма не пре ста но 
уки да и на пу шта, у име гра ђе ња ми та о же ни као сло же ном и не у хва тљи вом су бјек ту 
ем па ти је и су пре ма ти је. Град ња тог ми та ко шта од ви ше: текст се фор ми ра као те ри-
то ри ја там ни це, а ту за то че не же не мо ра ју да на у че ка ко да пре ва зи ђу гра ни це за да-
тог соп ства, али и мо ра ју фор му ли са ти при руч ник о то ме шта да учи не са сво јим но вим, 
осло бо ђе ним, из гра ђе ним и фер мен ти са ним иден ти те ти ма. 

Пе сни ки ња, глу ми ца и мул ти ме ди јал на екс пе ри мен та тор ка у вер бал но-ви зу ел ној 
по ве сти са мо и стра жи ва ња ко ју ко кет но осло вља ва под на сло вом „ро ма неск на жи-
вот на при ча“ раш чи та ва ре љеф ну ма пу с пу то ка зи ма пер фор ман са и пер фор ман си ма 
жи вот них пу то ка за. Ка та лин Ла дик кон ти ну и ра но из ме шта гра ни це, и ње на тран сгре-
сив на умет ност за сни ва се на стал ном дис ло ци ра њу чул них сен за ци ја, на њи хо вим 
ду гим ми гра ци ја ма из јед не ди мен зи је у дру гу. На пи са не ре чи ме ња ју ме ста и зна че-
ња, до зи ва ју ћи очу ђе ње; те ло ме ња про стор ре кон тек сту а ли зу ју ћи сво ја свој ства; 
пре ва зи ла зе се гра ни це ро да, иден ти те та, на ци о нал не при пад но сти и те ри то ри јал не 
си ту и ра но сти, раз о бру ча ва ју се и она мо жда не та ко ви дљи ва кла сна обе леж ја. Кре-
и ра се тран сди сци пли нар ност ко ја ус по ста вља са мо се би од го не тљи ве ал го рит ме 
ко ји су ипак до вољ но ја сно си сте ма ти зо ва ни да би се од ба ци ла прет по став ка о про-
из вољ но сти. 
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Умет ност Ка та лин Ла дик је ко ди ра на у про сто ру, за сно ва на на ди на мич но сти тек-
ста, на ин тер ак ци ји сим бо ла ко ји лу та ју и ево лу и ра ју. У тек сту Ка та лин Ла дик те ло се 
ис тра жу је као го вор, по ли ти зу је као по ру ка о ам би ци ји оп стан ка, и оп стан ку ам би ци је; 
у тим про це си ма те ло се раз ре ша ва ба ла ста ду а ли стич ких де фи ни ци ја, али про ми шља-
ње ње го вих мо ћи и функ ци ја не во ди увек ка ис хо ди ма ко је те о ри је про гра ми ра ју или 
вре ба ју. Умет ни чи но те ло у про зи је дис кур зив но и пер фор ма тив но, не сво ди во на 
ба нал ност ег зи би ци о ни зма. Оп се сив на те ма Ка та лин Ла дик је без на де жно сло жен 
од нос те ла и све га оно га што је сте те ле сност, а не пре ста но из ми че те лу: за во ђе ње, 
ли би до, ужи ва ње, ек ста за, пси хо ло шке игре, за ме не уло га, при сва ја ње уло га, оти ма-
ње уло га. Ме ђу тим, та кор по ре ал на јед на чи на с ви ше не по зна тих ни је ни тра гич на ни 
би зар на: у те ло се гле да не ви ше кроз ерот ску и ми стич ну, већ кроз кри тич ку и не рет-
ко са ти рич ну ви зу ру. Ако би смо да се игра мо ме диј ским ба на ли за ци ја ма, ре ци мо ово: 
Ка та лин Ла дик ни је Ди та фон Тиз, већ Ке ти Акер за чи та о це у ре ми си ји. 

Где је те ло не нор ми ра на чи ње ни ца, при бе жи ште за об ја шње ња на ђе се у је зи ку. 
Је зик, ко ји нас те ра ју да по сма тра мо исто вре ме но као гра ди во и као кон трол ни ме-
ха ни зам, па ра док сал но је свет тек ста у исти мах по ве зао са чи та о цем и за у век одво јио 
од ње га. У тек сту се чи та лац сна ла зио ру ко во де ћи се ван ли те рар ним зна њи ма, али га 
је до жи вља вао као ау то ном ну област де ла ња и ми шље ња ко ју не мо же ме ња ти сво јом 
спе ку ла ци јом. У кре а тив ном про це су омо гу ће но нам је да пре ва зи ђе мо сво је со ци-
јал но и ци ви ли за циј ски фор му ли са не, за да те и уте ме ље не иден ти те те, ко ји нас, за-
хва љу ју ћи ау то мат ским кла си фи ка ци ја ма, план ски за ро бља ва ју и огра ни ча ва ју. Тај 
про стор омо гу ћа ва и да се пре ва зи ђу гра ни це жен ског иден ти те та ко је су усло вље не 
дру штве но и кул тур но, ус по ста вље не на ла жном уни вер за ли зму и уко ре ње ној под-
ре ђе но сти; тај про стор отва ра и мо гућ ност да се раз мре же ви до ви те ле сног ужи ва ња. 
Вер бал на про во ка ци ја и сек су ал на суб вер зи ја ни су од ре ђе ња ко ја ишта об ја шња ва ју, 
јер је ре про дук тив на функ ци ја жен ског те ла ре пе ти тив но на ме та на као не схва тљи ва 
ми сте ри ја, као увек жив из вор мон стру о зног и по тен ци јал но опа сног ха о са. Гра ни це 
жен ског те ла су по ро зне и не у хва тљи ве, ар ти ку ли шу не са мо гла со ве са мар ги не не го 
и по ти сну та, ома ло ва же на је згра екс пе ри мен та. Ни шта од тих уже глих по став ки не ма 
ве зе с то ко ви ма тек ста Ка та лин Ла дик, јер су те о риј ска раш чи та ва ња опа сно сти ко је 
пре те од жен ског те ла углав ном би ла мре же за хва та ње у но ве нор ма тив но сти. 

Про за Ка та лин Ла дик уве зу је вре мен ске ли ни је, при зо ре и мо ти ве, у не пре тен ци-
о зној же љи да страст ства ра ња до би је сво ју ис по вест. Три про фе си о нал не ин кар на-
ци је ко је као па у чи на др же овај ру ко пис (уред ни ца, умет ни ца и ста кло ре за чи ца) ни су 
тек ема на ци ја исте иде је, већ се бе и дру ге про во ци ра ју, ис ку ша ва ју и оспо ра ва ју. У 
овој гра фо-мо но гра фи ји – ко ја из и ску је баш ту жан ров ску ко ва ни цу – ста па ју се и 
гло же днев нич ки за пи си о хо ду по Хва ру, Бу дим пе шти и Но вом Са ду, по вре ме ни ег-
зи стен ци јал ни ко шмар и стр пљи во ути ра ни ка ри јер ни пут, ви зи је и ха лу ци на ци је о 
ри ва ли те ти ма иден ти те та. Ме ша ју ћи ли ри ку и фан та сти ку, сту ди је пер фор ман са и 
днев но ва жне те ме, Ка та лин Ла дик по ка зу је ка ко сан и гра нич не тач ке ја ве и ма ште 
об ли ку ју при чу без фи на ла ко ја не ма за циљ да се ика да ста би ли зу је у фор ма ли зо ван 
на ра тив. Је ди ни плит ки те мељ тек ста је сте фо кус на ли це: на по ку ша је да се ли це на цр та 
и по том из бри ше, да се об ли ку је и рас то пи, да бу де и про мен љи во и пре по зна тљи во. 
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Ли це је ме та фо ра ну жне не стал но сти те ла: про ме на се бе ле жи ко ла жи ма и мон та жа ма, 
вер бал ним и во кал ним пер фор ман си ма, пре у зе тим па од ба че ним уло га ма, ни зо ви ма 
и сло је ви ма при ча ко је се ко ви тла ју и по ти ру. 

Про за Ка та лин Ла дик ни је са мо раз мре же ни ри зом, ни са мо ба бу шка ко ја скла ди-
шти умет ни чин ал тер его. Фраг мен тар на струк ту ра тек ста ко ји се умно жа ва и ко ви тла 
у мо ру раз ли ка не од ра жа ва ха о тич ност и не у рав но те же ност жи во та глав не ју на ки ње 
ко ли ко ње не спа со но сне из ле те у рас то че ност, у ње ну по тре бу да ме ња жи вот не про-
сто ре, во ка ци је, по сло ве, ин тим не ве зе и по ро дич не од но се, све за то да би рас те реће но 
при сту пи ла по тра зи за ви ше бо јем иден ти те та, за то да би у се би на шла не за то мље но 
и ис тра у ми ра но де те, већ го ро пад ног ислед ни ка. Ју на ки ња екс пе ри мен ти ше сво јим 
те лом са мно го ви ше ра до сти не го па те ти ке, ис про ба ва ви ше уло га у про це су пер со-
нал ног ни хи ли зма, од би ја ју ћи да се огра ни чи на је дан цр но-бе ли свет жен ских ег зи-
стен ци јал них кон фли ка та ко ји се увек ја вља из иро нич не и тра ги ко мич не пер спек ти ве. 
Те ло и при ча ис ка зу ју не си гур ност и ау то де струк тив ност, ар ти ку ли шу све оне иза зо-
ве ко је по ста вља ју пред њих опор ту ни зам и ма ни пу ла тив ност, ин си сти ра ју ћи све 
вре ме на ис по вед ном то ну и отво ре но сти ко ја код чи та о ца не иза зи ва не ла го ду, већ 
тра жи ин тер ак тив ну па жњу и кре а тив но уче шће. 

Ли ца Ка та лин Ла дик чи та о цу се не ука зу ју као бли ском при ја те љу ко ме же ле и могу 
да от кри ју скри ве не ми сли и истин ске на ме ре, не го му се от кри ва ју она ко ка ко се глу мац 
от кри ва по зо ри шној пу бли ци: игра ју сва та ли ца јед ну од сво јих број них уло га и успо-
ста вља ју из ма шта ну и ис кон стру и са ну вер зи ју ре ал но сти. У по зо ри шно раз и гра ној 
илу зи ји ро ма неск не ис по ве сти ни је ва жна по у зда ност на ра тор ке, још ма ње на ша 
про це на ње них етич ких па ра ме та ра и иде о ло шког ста ва. Пи кар ска ју на ки ња ко ја лу-
та умом и ли цем при ча ви ше о рас по ло же њи ма и про сто ри ма, ма ње о емо ци ја ма, 
ко је је два да су пра те ћи ефе кат. Као што, по Ди дро о вим ре чи ма из Па ра док са о глум цу, 
су зе глум ца увек те ку из ње го вог мо зга, та ко сва ко осе ћа ње и пси хо ло шко ста ње о 
ко ме при по вед ни су бјект го во ри мо ра пр во би ти ра ци о на ли зо ва но, да би по том би ло 
вер ба ли зо ва но, све де но на кон вен ци о нал ни, пра те ћи знак, од но сно илу стра ци ју од-
ређе ног до га ђа ја. 

Ко хе рент ност тек ста че сто је са мо зам ка у ко ју упа да мо као у бу нар игре: 

Де ша ва ло се да би без прет ход не на ја ве нео че ки ва но от пу то ва ла на не ко ја дран ско 
остр во на ко јем је има ла ма лу ка ме ну ку ћу, и одан де пи са ла че жњи ва, емо тив но на би је
на, скри ве ном еро ти ком за си ће на пи сма у ко ји ма се жа ли ла ка ко јој је при ро да ру жно 
под ва ли ла, јер ју је оста ви ла без кри ла. 

Уз бу дљи ва не ко хе рент ност и кон тро ли са на не за о кру же ност ове ме ди та тив но-ин-
тер вент не про зе пру жи ли су чи та ла штву нео че ки ван увид не са мо у скла па ње по ве-
сти о иден ти те ту, не го и у рад при по ве да ња, у тај не и не до у ми це ау то ри за ци је, у 
функ ци о ни са ње ства ра лач ке има ги на ци је, че сто из ло же не нео че ки ва ним иза зо ви ма 
и на по ри ма из крај ње при зем них и па ко сних раз ло га. Про за Ка та лин Ла дик раз ли ва 
се у ре флек си је раз и гра ног и не пре тен ци о зног ме си ја ни зма чи јим се је зи ком не за оби-
ла зи па три јар хал ни дис курс ни со ци јал на хи је рар хи ја, већ се они све сно укљу чу ју у игре 
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ко је им не при па да ју, без на ме ре ди рект не кон фрон та ци је али с при та је ним из ру ги-
ва њем ко је ти ња а не раз го ре ва се.

„Онај ко жи ви ви ше жи во та, уми ре у ви ше смр ти“, сто ји као епи граф пре на сло ва 
ове књи ге. Ре чи Оска ра Вајл да ко је су до зи да не књи зи као не ка ква ба лу стра да ви ше 
су из ру ги ва ње сен тен ци о зно сти не го уте ме љи ва ње тек ста. Тих ви ше смр ти ни су пом-
пе зна гло ри фи ка ци ја умет нич ке ге не зе, већ су број ча ник ислед ни ка ко ји све еви ден-
ти ра и ка да је за то чен. Ка та лин Ла дик ис пи са ла је но ви вид ау то фик ци је у ком је искре-
на, не по сред на и бру тал на као Ке ти Акер сво је вре ме но. Њен текст је ко хе рент ни ји и 
увер љи ви ји у ис тој оној ме ри у ко јој је ви ше бој с ислед ни ком у се би цар ски пут ка 
ди о ни зиј ском пре ру ша ва њу уме сто ка до сад њи ка вој апо лон ској са мо спо зна ји.


