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РАЗМЕНА ДАРОВА

Је ле на Ла ла то вић

КА КО ФО НИ ЈА ФЕ МИ НИ СТИЧ КЕ УТО ПИ ЈЕ
(Све тла на Слап шак: Освет ни це, Ла гу на, Бе о град, 2022)

При сут ност си ло ва ња као мо ти ва или те ме у књи жев но сти го то во да је обр ну то 
про пор ци о нал на та бу и за ци ји ко ја сек су ал не зло чи не пра ти у сва ко днев ном или днев-
но по ли тич ком го во ру. Дру гим ре чи ма, сти че се ути сак да се си ло ва ње и сек су ал ни 
зло чи ни те ма ти зу ју у књи жев но сти че шће, и то на раз ли чи те, сло је ви ти је на чи не, у 
од но су на не фик циј ске дис кур се. Без об зи ра на то да ли се ја вља у ко мич но-са ти рич-
ном ре ги стру, као што је слу чај са Вол те ро вим Кан ди дом, да ли је об ли ко ва на у ви ду 
сен ти мен тал не про зе као што је слу чај с осам на е сто ве ков ним ро ма ном Кла ри са Са-
мју е ла Ри чард со на или је пак реч о са вре ме ном ау то би о граф ском при по ве да њу, на 
при мер, у слу ча ју Исто ри је на си ља Еду ар да Лу ја, умет нич ка об ра да те ме сек су ал ног 
на си ља по пра ви лу по вла чи и, ма кар по сред ну, кри ти ку од но са мо ћи и угње тач ких 
хи је рар хи ја у дру штву. То је не сум њи во ко ор ди нат ни си стем, нај ши ри књи жев ни кон-
текст у ко ји тре ба по ста ви ти Освет ни це, но ви ро ман Све тла не Слап шак. Но не же ле ћи 
да за ста не на рав ни кри ти ке од но са мо ћи, Слап шак од ла зи и ко рак да ље, по ку ша ва-
ју ћи да за јед ни цу же на, је згро фе ми ни стич ке уто пи је, при ка же и као пут ис це ље ња и 
пре ва зи ла же ња по сле ди ца ко је си ло ва ње оста вља на жр тву. У том по гле ду Освет ни це 
раз ви ја ју слич не мо ти ве и иде је као При лог исто ри ји ра до сти, ро ман че шке књи жев-
ни це Рат ке Де не мар ко ве, ко ји та ко ђе го во ри о жен ској уро ти про тив си ло ва те ља и 
пра во суд ног си сте ма. Ове ро ма не по ве зу је кон цеп ту а ли зо ва ње це ло куп не исто ри је 
ци ви ли за ци је као исто ри је му шког на си ља пре ма же на ма и пот чи ња ва ња. То је, украт-
ко, те о риј ско-со ци о ло шки екви ва лент при мар ном мо ти ву ко ју по кре ће рад њу – реч 
је о жр тви ној осве ти си ло ва те љу и на сто ја њи ма да се спре чи ње но про це су и ра ње и 
ка жња ва ње. 

По и гра ва ју ћи се ко до ви ма жан ров ске књи жев но сти, од но сно кон вен ци ја ма кри ми 
ро ма на и ерот ског три ле ра, Освет ни це при по ве да ју о ис ку стви ма и до га ђа ји ма чи ји 
је хро но топ на из глед не спо јив с овим жан ро ви ма. Глав ни ју на ци – ин спек тор Се ла дон 
Сен ков ски и слу жбе ни ца Ује ди ње них на ци ја За гор ка – уз по моћ Цен тра за по себ на 
уби ства фран цу ске по ли ци је, пред во ђе ни ко ман дант ки њом По лин Сан чез, тра га ју за 
Жа не том Фа зла гић из Бо сан ске Кру пе. Сми сао те по тра ге у За гор ки ном слу ча ју, чи је 
име, ка ко ис ти че и са ма ју на ки ња, ево ци ра Ма ри ју Ју рић За гор ку, књи жев ни цу ко ја 
пред ста вља не ку вр сту ар хе тип ске фи гу ре по ли тич ког ан га жма на мар ги на ли зо ва не 
књи жев ни це и ин те лек ту ал ке, чи ји је рад аде кват но вред но ван тек са за ма хом жен ских 
и род них сту ди ја од кра ја два де се тог ве ка на о ва мо, не ис цр пљу је се у по тре би да се 
Жа не та Фа зла гић „при ве де прав ди“. Ње на од го вор ност пред за ко ном ле жи у то ме 
што је уби ла Бо ри во ја Че ке ру ши ћа, при пад ни ка па ра вој не фор ма ци је ко ји ју је у ра ту 
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му чио и си ло вао. Па ра лел но с овим за пле том од ви ја ју се и две љу бав не при че – изме-
ђу Се ла до на и За гор ке, те из ме ђу Жа не те и Озре на, ка ми он џи је ко јег ју на ки ња сре ће 
у коц кар ни ци. Пра те ћи жр тву-по чи ни тељ ку, За га и Сел из Па ри за пу ту ју у Беч, Праг, 
све до аме рич ког гра ди ћа Се не ка Фолс у др жа ви Њу јорк. Се не ка Фолс то по ним је 
ко ји, по себ но у кон тек сту про бле ма ти за ци је по сти за ња прав де у ве зи са рат ним сило-
ва њи ма и обес пра вљи ва њем же на, по се ду је спе ци фич ну исто риј ску и сим бо лич ку те-
жи ну. На и ме, 1848. го ди не гру па ак ти вист ки ња за уки да ње роп ства, бу ду ћи да же на ма 
та да ни је би ло до зво ље но да рав но прав но су де лу ју ни у або ли ци о ни стич ким ор га ни-
за ци ја ма, пот пи са ла је Де кла ра ци ју осе ћа ња у Се не ка Фол су, чи ја је ау тор ка аме рич ка 
си фра жет ки ња Ели за бет Кеј ди Стен тон. Ова де кла ра ци ја пред ста вља стил ску, ре то-
рич ку и по ли тич ку па ра фра зу мно го по зна ти је Де кла ра ци је не за ви сно сти То ма са 
Џе фер со на. У Де кла ра ци ји осе ћа ња жен ско осло бо ђе ње од му шког ту тор ства и до ми-
на ци је зах те ва се на истим мо рал но-ре ли гиј ским осно ва ма и, мо жда још ва жни је, истим 
реч ни ком као и осло ба ђа ње аме рич ких др жа ва од вла да ви не Ве ли ке Бри та ни је. Зна-
че ње ко је Де кла ра ци ја осе ћа ња има као етич ки гест и пр ви ко лек тив ни ма ни фест у 
исто ри ји фе ми ни зма у пот пу но сти је ана лог но сми слу ко ји јој Све тла на Слап шак при-
пи су је ка ко у окви ру рад ње са мог ро ма на, та ко и у окви ру фе ми ни стич ке по е ти ке ко ју 
Освет ни це, на кон ро ма на Рав но те жа и Шко ла за де ли кат не љу бав ни ке, за о кру жу ју. 

Слич ну сим бо лич ку те жи ну Све тла на Слап шак при да је ра зним тач ка ма у раз гра-
на тој мре жи ре фе рен ци, по пут оне да је те ло Бо ри во ја Че ке ру ши ћа на ђе но на ме сту 
где је по гу бље на Олимп де Гуж, ау тор ка Де кла ра ци је о пра ви ма же не и гра ђан ке. Тај 
ре фе рент ни си стем слу жи као пу то каз ка ко би при по ве да ње о суд би на ма по пут Жа-
не ти не мо гло до при не ти ожи вља ва њу еман ци па тор ског по тен ци ја ла исто ри је ко ја се 
углав ном не учи у шко ли. Де кла ра ци ја осе ћа ња ко ри сти Де кла ра ци ју не за ви сно сти 
као вла сти ти па лимп сест. Осла ња ју ћи се на иде ју уни вер зал не јед на ко сти ме ђу љу-
ди ма, као и на је зич ку кон струк ци ју Џе фер со но вог ма ни фе ста, Ели за бет Кеј ди Стен тон 
озна чи ла је бор бу за пра ва же на као не из о став ни део де мо крат ске ре во лу ци је. Реч ју, 
до пи су ју ћи и пре о зна ча ва ју ћи кључ на ме ста Де кла ра ци је не за ви сно сти Ели за бет Кеј ди 
Стен тон упи са ла је фе ми ни зам у то ко ве ре во лу ци о нар не исто ри је. Нај ва жни ји за плет 
у ро ма ну Освет ни це – пи та ње Жа не ти не кри ви це у мо рал ном и за кон ском по гле ду 
– раз ре ша ва се на жен ској скуп шти ни ко ја се одр жа ва у Се не ка Фол су. Жен ску скуп-
шти ну чи ни мре жа ак ти вист ки ња ко је гра де па ра др жав не си сте ме по мо ћи жр тва ма 
сек су ал ног на си ља. Од лу ка ко ја осло ба ђа Жа не ту кри ви це и омо гу ћа ва јој да по бег не 
на Исланд, што се мо же ту ма чи ти као по сту пак ко ји има ка рак тер de ux ex mac hi na, 
не оче ки ва не си ле ко ја је ди на мо же да раз ре ши бес по треб но ком пли ко ван за плет, 
по се ду је и ду бље зна че ње. На и ме, на чин на ко ји овај жен ски суд функ ци о ни ше, прем-
да ње го ве уче сни це го во ре ши фро ва ним је зи ком као да го во ре о ку ва њу, под се ћа на 
Жен ски суд одр жан у Са ра је ву, ко ји је 2015. го ди не ор га ни зо ва ла ак ти ви стич ка гру па 
„Же не у цр ном“. Иде ја-во ди ља овог до га ђа ја би ла је не са мо да оку пи ак ти вист ки ње, 
ин те лек ту ал ке и раз не гру пе же на ра ди јав не осу де рат них зло чи на не го и да ис так не 
за јед нич ке те ме ље на ко ји ма по чи ва ју и рат но зло чи нач ка по ли ти ка из де ве де се тих 
и са вре ме ни об ли ци на си ља и екс пло а та ци је. У том све тлу се сим бо лич ко по ве зи ва ње 
Де кла ра ци је осе ћа ња и жен ског су да мо же ту ма чи ти као ау тор кин став да је ко ре ни та 
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про ме на, од но сно по нов но упи си ва ње ју го сло вен ског про сто ра у еман ци па тор ске 
то ко ве, мо гу ћа је ди но по мо ћу си сте ма тич ног, ко лек тив ног осло ба ђа ња дру штва од 
кри ви це за зло чи не и на си ље над же на ма. На рав но, са ма иде ја жен ске скуп шти не као 
ин стру мен та из вр та ња пол не хи је рар хи је при зи ва Ари сто фа но ве ко ме ди је Же не у 
на род ној скуп шти ни и Ли зи стра та. У крат ком увод ном по гла вљу, где ће Освет ни це 
ока рак те ри са ти као „кри мо љуб ну фе ми ни стич ку уто пи ју“, Све тла на Слап шак по зи ва 
се на ари сто фа нов ско на сле ђе: 

Мно ге но ви је фе ми ни стич ке уто пи је на ста ле су по ре не сан сном мо де лу – же не су на 
вла сти због сво јих за слу га и му дро сти, ма ло их не гу је Ари сто фа нов мо дел; же не пре у зи
ма ју власт за то што им је до ста угње та ва ња, ра та и не ком пе тент не вла да ви не му
шка ра ца. До вољ но је ре ћи да сле дим Ари сто фа нов мо дел.

Овај ау то по е тич ки ис каз на ја вљу је и са жи ма кључ на ме ста за раз у ме ва ње но вог 
ро ма на Све тла не Слап шак. Ро ман се, на и ме, као и ње ни прет ход ни ро ма ни Рав но те
жа и Шко ла за де ли кат не љу бав ни ке, од ли ку је ста па њем ра зних „ни ских“ и „ви со ких“ 
жан ро ва, при че му ан тич ки мит и ан тич ка књи жев ност за у зи ма ју при ви ле го ва ни по-
ло жај. Слап шак ан тич ко на сле ђе до след но по е ти зу је и фик ци о на ли зу је у скла ду с 
нај ва жни јим уви дом сво је ан тро по ло шке есе ји сти ке – да су при ли ком по ве зи ва ња 
књи жев но сти и по ли тич ке има ги на ци је ми то ви ва жни јер ну де ри зни цу пре врат нич-
ких сим бо ла, иде ја и ге сто ва, чи ји је сми сао за ми шља ње и осва ја ње сло бо де. Ува жава-
ње на ме ра ко је про ис ти чу из ау тор ки не по-ети ке омо гу ћа ва да се ла ко пре ђе пре ко 
не до ре че но сти и не ве ро ват но сти ка рак те ри стич них за жан ров ску про зу по пут ерот-
ског три ле ра или кри ми ро ма на. Има ју ћи у ви ду да је мо ти ва ци ја у ро ма ну при мар но 
ре а ли стич ка, ла ко ћа с ко јом се За га и Сел кре ћу из ме ђу др жа ва и кон ти не на та, те 
на чин на ко ји се по сте пе но раз от кри ва ме ђу на род на жен ска мре жа ко ја по др жа ва 
жр тве си ло ва ња у од ре ђе ној ме ри де лу ју не у вер љи во, али се, бу ду ћи да се ла ко уви ђа 
и пра ти њи хо ва функ ци ја уну тар за пле та, мо гу оправ да ти. Су штин ски про блем, ме ђу-
тим, је сте ка ко се још јед на кру ци јал на од ли ка по е ти ке Све тла не Слап шак – ви ше слој но 
по ве зи ва ње исто ри је фе ми ни зма и исто ри је Ју го сла ви је и Бал ка на – што је те мат ска 
ка рак те ри сти ка и прет ход них ро ма на ко је је ау тор ка об ја ви ла од 2016. го ди не до да-
нас – кон кре ти зу је у тек сту. За раз ли ку од ро ма на Рав но те жа и Шко ла за де ли кат не 
љу бав ни ке, у ро ма ну Освет ни це при су тан је и слој фан та стич ног, мо ти ви сан За гор ки-
ним сном, а ко ји уте ло вљу је „ги но скуп шти на“ ве шти ца, ви ла, си ре на и ју на ки ња из ми-
то ло ги је. Ипак, та раз ли ка је го то во не знат на, бу ду ћи да је фан та сти ка не дво сми сле но 
у слу жби осми шља ва ња уто пи је као ал тер на тив ног дру штве ног по рет ка, што пред-
ста вља спе ци фи чан мо тив ски ком плекс ко ји Све тла на Слап шак ва ри ра у свим сво јим 
ро ма ни ма. Упра во је на чин на ко ји се уто пи ја жен ског осло бо ђе ња књи жев но уоб ли-
ча ва нај сла би је ме сто с ап сек та раз во ја рад ње, те у це ло куп ној кон струк ци ји ро ма на. 
Нај пре, рад њу не рет ко пре ки да ју ду гач ке исто риј ске и те о риј ске ди гре си је на те му 
еман ци па ци је и исто ри је же на и дру гих по тла че них гру па, за ко је је пак еви дент но да 
пред ста вља ју ау тор кин став, а су штин ски не до при но се раз во ју са мих ли ко ва. Та ко, на 
при мер, у прет по след њем од два на ест по гла вља, ко је но си на слов „Бо ро ви и су ђе ње“, 
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за по чи ње су срет и ин тим но пре по зна ва ње, уте ме ље но пре све га на при пад но сти 
ју го сло вен ској кул ту ри, из ме ђу За ге и Жа не те. Же ле ћи да под се ти на то да је је дан од 
ка нон ских тек сто ва срп ске кул ту ре, пе сма Ла зе Ко сти ћа „San ta Ma ria del la Sa lu te“, у 
ко јој лир ски су бјект тра жи опрост од бо ро ва по се че них ра ди из град ње чу ве не цр кве, 
текст ко ји про го ва ра о ва жно сти по ка ја ња и тра же ња опро ста, Све тла на Слап шак 
из о кре ће уко ре ње не књи жев не ко до ве. Она, на и ме, бо ро ве ко ри сти као ме та фо ру за 
све „ко ла те рал не жр тве“, тј. „за све мр тве, све по вре ђе не, све сру ше не ку ће и из ло мље-
не ства ри, за све по у би ја не и на па ће не жи во ти ње“, у име чи јег стра да ња тре ба за тра-
жи ти опро штај. Но ау тор ка то чи ни та ко што пре ду га чак екс курс јед но став но при пи-
су је За гор ки, прем да је очи глед но да су све те о ре ти за ци је об ли ко ва не истим гла сом 
и истим је зи ком. То је је дан од раз ло га што сви глав ни ли ко ви оста ју дво ди мен зи о-
нал ни, оме ђе ни функ ци јом ко ју им иде је при сут не у тек сту на ме ћу. Сто га се ни де ба та 
о етич кој и дру штве ној на ра ви кри ви це и ка жња ва ња, ко ју За га и Сел во де ра де ћи на 
слу ча ју Жа не те Фа зла гић, не раз ви ја. Шта ви ше, упр кос то ме што ја сно ар ти ку ли ше 
иде ју о мо гућ но сти ко лек тив ног осло ба ђа ња од кри ви це по мо ћу су о ча ва ња с не прав-
дом ко ју же не тр пе и у ра ту и у ми ру, еман ци па ци ја се на по слет ку оства ру је тек на ра-
зи ни по је ди нач ног по ка ја ња. Дру гим ре чи ма, до ми на ци ја те о риј ског дис кур са и ста-
па ње ра зно род них ма три ца – љу бав ног ро ма на, кри ми ћа, уто пи је, есе ја – не оста вља 
чи та о ца убе ђе ног у сна жне по ру ке ко је текст про кла му је, не до ча ра ва то на књи жев но 
ве ро до сто јан на чин. То зна чи да фе ми ни стич ка умет нич ка прак са за о ста је у од но су 
на те о ри ју. Ме ђу тим, по себ на вред ност Освет ни ца је сте у то ме што нас устрој ство тек-
ста не пре кид но под се ћа на то да су ме ха ни зми по ли тич ке има ги на ци је – при по ве да ње, 
сим бо ли за ци ја, иден ти фи ка ци ја – исто вет ни као и ме ха ни зми књи жев не ко му ни ка-
ци је. Ова ме та по е тич ка ди мен зи ја чи ни ро ма неск ни опус Све тла не Слап шак осо бе ном 
по ја вом у на шој са вре ме ној књи жев но сти и обо га ћу је њен те мат ски ра спон.


