
173

РАЗМЕНА ДАРОВА

Ср ђан Ср дић

ВЕ ЛИ КА МА МА ЗО РА
(Зо ра Нил Хер стон: Очи су им гле да ле у Бо га, пре ве ла с ен гле ског  

Та тја на Би жић, Ла гу на, Бе о град, 2022)

На по чет ку је би ла Алис Во кер. Го ди на је 1973, ле то, и Во ке ро ва има три де сет и 
јед ну го ди ну. Упу ти ла се у Форт Пирс, у Фло ри ди, не би ли по се ти ла Врт не бе ског по-
чин ка, за пу ште но цр нач ко гро бље. Ово је гро бље отво ре но, уз до ста не во ља, на пред-
лог Зо ре Нил Хер стон и тре ба ло је да слу жи за са хра њи ва ње „слав них цр на ца“. Хер-
сто но ва је ини ци ја ти ву по кре ну ла у мо мен ту ка да Алис Во кер има тек го ди ну да на, 
1945. Во ке ро ва је, твр ди Ва ле ри Бојд, „га зе ћи кроз тра ву до по ја са на и шла на уто ну ли 
че тво ро у гао зе мље за ко ји је за кљу чи ла да је гроб Зо ре Нил Хер стон“. Ни ко, да кле, 
Во ке ро вој ни је екс пли цит но и по у зда но ре као да то је сте гроб за ко јим је тра га ла, већ 
је она то за кљу чи ла. То што сви да нас узи ма ју као нео по зи ву чи ње ни цу за пра во је 
ре зул тат по кре та и ра да во ље јед не цр нач ке ау тор ке у по тра зи за сво јом прет ход ни-
цом, а у ци љу ње не ре а фир ма ци је и не ке вр сте но вог ка но ни зо ва ња. 

Бој до ва да ље ка же ка ко Алис Во кер ни је има ла до вољ но нов ца да на ме сту ко је је 
ода бра ла по диг не спо ме ник ка кав је же ле ла, већ се опре де ли ла за „јед но ста ван, си ви 
ка ме ни бе лег, на ком је ис пи са ла при кла дан епи таф: Зо ра Нил Хер стон: Ге ни је Ју га“. 

Го ди на је 1973. и Зо ра Нил Хер стон, не ка да ве ли ка зве зда свог вре ме на, као да је 
трај но за бо ра вље на. 

Две го ди не ка сни је, Алис Во кер пи ше не за бо рав ни есеј „У по тра зи за Зо ром Нил 
Хер стон“. 

Нај но ви ја пре тра га ре ле вант них би бли о теч ких ка та ло га по ка зу је да је до да на да-
на шњег об ја вље но 438 из да ња ка пи тал ног ро ма на Зо ре Нил Хер стон Очи су им гле дале 
у Бо га (1937). 

Го ди не 1982. Алис Во кер об ја вљу је свој ка пи тал ни ро ман Бо ја пур пу ра ко ји је на гра-
ђен Пу ли це ро вом на гра дом за књи жев ност. Сти вен Спил берг 1985. сни ма исто и ме ни 
филм ко ји по ста је хо ли вуд ски блок ба стер.

По сто је ми шље ња по ко ји ма је три де се то го ди шњи не ста нак Зо ре Нил Хер стон и 
ње них де ла иза зван ско ро па ра ди кал ним ре пу бли кан ским ста во ви ма ау тор ке, те 
отво ре ном авер зи јом пре ма сва кој ле вој иде ји. 

Го ди не 1948. Зо ра Нил Хер стон је ла жно оп ту же на за зло ста вља ње де се то го ди шњег 
де ча ка, те је на осно ву та кве оп ту жбе ухап ше на, па осло бо ђе на мар та 1949.

Алис Во кер је у ви ше на вра та обе ле же на као ау тор ка чи ји су ста во ви из ра зи то 
ан ти се мит ски.

Зо ра Нил Хер стон је умр ла у не појм љи вом си ро ма штву и ско ро па пле би сци тар ном 
за бо ра ву.

Ово је те жак свет и ово је те шка при ча.
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*

Ка же Џеј ни Кро форд, про та го нист ки ња, свом дру гом му жу, Џо ди ју Ста рк су, гра до-
на чел ни ку Итон ви ла, пр ве цр нач ке на се о би не на те ри то ри ји Сје ди ње них Др жа ва: „Не, 
ни сам ви ше мла да цу ра, ал’ ни сам још ни ста ри ца. Су дим да из гле дам ка ко и при ли чи 
мо јим го ди на ма, ал’ сам све јед но же на од гла ве до пе те и све сна сам тог.“

Ни је слу чај но Алис Во кер ре ши ла да про на ђе гроб Зо ре Нил Хер стон. И ни је гроб 
оно што је Во ке ро ву пр вен стве но ин те ре со ва ло, већ ус по ста вља ње фи гу ре Хер сто-
но ве на че ло по вор ке афро а ме рич ких спи са те љи ца два де се тог ве ка. Ако је не ког тра-
жи ла, Во ке ро ва је тра жи ла „же ну од гла ве до пе те“, ка ква је и са ма би ла. И да је ре кла 
ка ко иде да про на ђе Џеј ни Кро форд, не би мно го по гре ши ла ни ти би ико га сла га ла. 
Нај ви ше би би ла у пра ву да је об ја сни ла ка ко је кре ну ла да про на ђе се бе. И ка ко је 
ус пе ла. 

*

Не ка ква за ми шље на, сла ба шна ин тер пре та ци ја, али ин струк тив на, мо гла би да ви ди 
ро ман Очи су им гле да ле у Бо га као књи гу по ра за. Ње го ва оквир на при ча у свом сре-
ди шту има же ну ко ја ви ше ни ко га не ма. Три бра ка не у спе ла из раз ли чи тих раз ло га, 
по вра так у Итон вил, ме сто не у спе ха, да се да ље тр пи ма ло гра ђан ска осу да оних од 
ко јих би ис пр ва тре ба ло да стиг не не дво сми сле на по др шка. Без де це, по ро ди це, у 
це ли ни на ру ше ног, про вин ци јал но ви ђе ног „угле да“. У та квој ин тер пре та ци ји Џеј ни 
Кро форд би би ла же на ко ја је са гну ла гла ву. Од у ста ла. Пре да ла се. То је сла ба шна ин тер-
пре та ци ја, по на вљам, и иза ње сто ји те мељ но не ра зу ме ва ње истин ски жен ског ка па-
ци те та ове књи ге. Јер, Џеј ни Кро форд је мо ра ла да оста не са ма да би три јум фо ва ла. 
И та ко је то би ло.

*

Као Алис Во кер, и Џеј ни Кро форд је без мај ке, не сим бо лич ке, већ би о ло шке. Ње на 
мај ка је На на, ње на ба ка. На на је жр тва си ло ва ња бе лог ро бо вла сни ка. Она се као та-
ква под ра зу ме ва, при ро да ра сних ства ри је та ква. Као плод си ло ва ња ра ђа се Ли фи, 
Џеј ни на мај ка, ни црн ки ња, ни бел ки ња. Ли фи, Џеј ни на мај ка, та ко ђе је жр тва си ло ва ња. 
По чи ни лац је њен на став ник, бе лац. Онај ко ји би тре ба ло да је из ве де на пут. На том 
пу ту Ли фи би тре ба ло да оста не обје кат, На на, ни шта ви ше од то га, мно го ма ње од 
људ ског би ћа. Да на ста ви ку кав ну исто ри ју ра се. Он да Ли фи по чи ње да из би ја из ку ће, 
да се опи ја, и ко нач но не ста је. Као де ли мич на на след ни ца Ке ди Комп сон. И отад Џеј ни 
Кро форд ви ше ни ка да не ће има ти мај ку ко ја ни је На на. 

На на, мај ка, по ку ша ће да ста не на пут сек су ал ном са зре ва њу сво је уну ке-ћер ке, 
из дво ја ко ин стру и ра ног стра ха: оног мај чин ског, да ће услед овог про це са на но во 
оста ти без по том ства, и дру гог, знат но дра стич ни јег, ко ји се ја вља као успо ме на на 
исто риј ску па ра диг му ра се ство ре не да тр пи и да ни ка да не до ба ци до вла сти те људ-
ско сти. За то што је свет та кав и ни због чег дру гог. Због дог ме о не спо соб но сти ра се, 
по себ но цр них же на, да из ме не би ло шта у оси на сле ђе ног зби ва ња.
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*

Сто га до ла зи до тран спо зи ци је Кро форд –Ки ликс. Су пруг, про на ђен од стра не На-
не-мај ке, иза бран ми мо про цве та ле мла де, до ла зи као из ве сност. Ста бил ност. Ки ликс 
би тре ба ло да по у би ја бле са ве илу зи је ка кве су љу бав, страст, сре ћа. Би ла јед ном 
књи жи ца Ву ко ма на Ра до са вље ви ћа Цар Агам у цир ку су, у њој реч „ма га рац“ че сто бива 
за ме ње на и гла си „то вар“. Чи тао сам Ло га на Ки лик са као оног за ког је Џеј ни Ки ликс 
ни шта осим „то ва ра“. При пад ник ње не ра се не ће до зво ли ти Џеј ни Кро форд/Ки ликс 
да се су бјек ти ви зу је, по сто је пи та ња ко ја на ди ла зе ра сни пре ди кат, те за о Џеј ни као 
тре ћем ли цу у овим де ло ви ма тек ста је крај ње тач на и оправ да на. Да би до спе ла бли-
же се би, Џеј ни Ки ликс мо ра ур гент но да ис ту пи из Ки ликс-ста ња, да по ста не, ма кар 
на трен, Ли фи ко ја бе жи, не зна но куд, али да ле ко од се бе као „то ва ра“ и да ле ко од 
апри ор них за да то сти ко је вр ло ве ро ват но не раз у ме и не раз ла же ра ци о нал но, већ 
ин стинк тив но, чак афек тив но. 

Али, пр во ће мо ра ти да умре На на, као мај ка-ба ка, спо на, ка мен о вра ту. Не по сред-
но на кон што од го спо ђе Ки ликс по но во чу је при чу о љу ба ви као мо гу ћем сми слу, као 
тра же њу. Да би Џеј ни Кро форд мо гла да жи ви, На на, ње на мај ка, ње на пред и сто ри ја, 
мо ра ће да умре. И го спо ђа Ки ликс ће мо ра ти да умре и то ће би ти учи ње но на пре чац, 
без об зи ра на за кон ске про це ду ре. Би ће као што је ра ди ла Ли фи, мај ка ко је ни ка да 
ни је би ло.

*

До ћи ће Старкс, гра ди тељ Итон ви ла, по ли тич ки де ми јург, и Старкс ће из бри са ти 
Ки лик са и пре ве сти Џеј ни у Итон вил, обе ћа ну зе мљу, чи ји ће упра во он по ста ти па-
три јарх. Ни ма ло слу чај но не оба зи ру ћи се на за кон, јер Џо ди Старкс ни је екс по нент 
ма га ре ће ети ке са мо за ти ру ћег бе сми сла ком се ода је чи та ва ра са, већ уте ме љи тељ 
ње не но ве по ли ти ке до ко је се до шло услед осло бо ђе но сти. Џо ди Ста ркс је Мој си је 
ко ји је осе тио ка ко му при па да власт над на ро дом, са мим тим и власт над же ном. Не-
у по ре ди во про све ће ни ји од Ки лик са, Старкс је ин кар на ци ја исте ло ги ке род ног за не-
ма ри ва ња, и он сма тра да би же на у ње му мо ра ла да ви ди до но си о ца ње не сло бо де 
у ко ли чи на ма ко је је он од ре дио и на на чин за ко ји се он опре де лио и ко ји он ви ди 
као ну жност. Џо ди Старкс је но во по ти ски ва ње, но ва су спен зи ја жен ско сти Џеј ни Кро-
форд/Старкс ко ја и да ље оста је обје кат, ми мо свих по ли тич ких ма ни ра ко ји од ње ног 
дру гог су пру га чи не мо дер ног по ли тич ког ли де ра, гра до на чел ни ка Итон ви ла. Исти 
ти ма ни ри не ће уки ну ти брач но на си ље и Ста ркс до свог кра ја не ће раз у ме ти ко је 
ње го ва же на и шта она же ли, са мо за то што јој то пи та ње ни ка да ни је по ста вио, не 
сма тра ју ћи га ре ле вант ним у би ло ком сми слу. Старк сов па ра докс умно го ме под се ћа 
на онај ко ји пра ти ве ли ког те о ре ти ча ра ре фор ме Тол сто ја док ље ви нов ски ко си са 
се ља ци ма и пре га ња се с цр кве ним вла сти ма, не осло ба ђа ју ћи вла сти ту су пру гу оба-
ве зе не пре ста ног пре пи си ва ња ње го вих тек сто ва, оба вља ју ћи ње го во и ни ка да не 
сти жу ћи до се бе са ме. 
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И док се го спо ђи Ки ликс на ла же да ра ди, го спо ђа Старкс би, пре све га, тре ба ло да 
из гле да и да та ко иси ја ва моћ свог успе шног су пру га. Као украс на моћ ној, бо га тој, 
по ли тич кој јел ци. И та ко про ђе два де сет го ди на, по диг не се Итон вил, Старкс, та ко ђе 
пси хо фи зич ки брач ни на сил ник, умре. И оста не иза ње га бо га та удо ви ца. 

*

И удо ви ца Старкс, не ду го по смр ти дру гог му жа, упо зна Вер џи бла Вуд са. А Вудс је 
ва га бунд, не ће мо ре ћи би тан га и хох шта плер, али са да је на њој да вр ши со ци јал не 
про це не, што он да не же ли да ура ди. Јер, Вудс има и дру го име, он је Чај ни Ко ла чић, 
и он је мла ђи, и он ни је ни Ки ликс ни Старкс. Чај ни Ко ла чић је му зи ка, оно на шта Џеј ни 
Кро форд Ки ликс Старкс ни ка да ни је на и шла, он је сво ја ги та ра, и он уме да се оп хо ди 
пре ма же на ма, ње га же не као та кве не у по ре ди во ви ше ин те ре су ју од Ки лик са ко ји је 
му ко трп ни рад ра се и Старк са ко ји је њен по ли тич ки по че так. Као цвр чак из ба сне, то 
би био Вудс Ко ла чић, не ха јан и нео ба ве зан, и пр ви пут на кон по љуп ца ко ји је уде ли ла 
де ча чи ћу Џо ни ју Теј ло ру, Џеј ни Кро форд Ки ликс Старкс осе ћа да би мо гла да по ста не 
же на уко ли ко би по ста ла Вудс, го спо ђа Ко ла чић. И она ка же: „Чај ни Ко ла чић во ли кад 
сам у пла вом, па пла во и но сим“, „Ре ши ли смо да се узме мо“, „Све јед но је ме ни дра же 
да сам с Чај ним Ко ла чи ћем“, „Чај ни Ко ла чић ни је Џо ди Старкс“ и, нај ва жни је:

„Ни је ово по слов на по ну да ни тр ка за имет ком и по ча сним зва њи ма. Ово је љу бав-
на игра. Жи ве ла сам по ба би ном, сад ми слим да жи вим по свом.“

Осло бо ђе ње од роп ства, еман ци па ци ја, то је то. Она по чи ње од мах по са хра ни Џоа 
Старк са, и пре ње:

„По сла ла је сво је ли це на Џо о ву са хра ну, а она је оти шла, раз и гра на, пре ко све та.“
И:
„Пре не го што је ле гла да спа ва те но ћи, спа ли ла је све ма ра ме за ко су до по след-

ње, а су тра дан ују тру је по сло ва ла по ку ћи с ко сом спле те ном у де бе лу пле те ни цу 
ко ја јој је па да ла уве ли ко ис под стру ка.“

Сло бо да.

*

И кад се по ка же да ње на осло бо ђе ност да ле ко пре ва зи ла зи осло бо ђе ност Чај ног 
Ко ла чи ћа Вуд са, за то што је он му шка рац, и по ред све сво је ан ти старк сов ске и ан ти ки-
лик сов ске ау ре, кад се по ка же да је Вудс са мо де ли мич ни осло бо ђе ник ка дар да бу де 
на си лан она ко ка ко су то би ла прет ход на дво ји ца, ма да у дра стич но ма њем сте пе ну, 
би ће ка сно за но во по ро бља ва ње. Џеј ни Кро форд, јер са да је то за и ста она и ни јед на 
дру га, же на ко ја је спа ли ла сво је ма ра ме и пу сти ла ко су, пре жи ве ће на лет ура га на, 
за то што је, као осло бо ђе на же на, не у ни шти ва и не са вла ди ва, а њен су пруг, Вер џибл 
Вудс не ће. Ви ше му шка рац од би ло ког му шкар ца, Вудс ће учи ни ти све да са чу ва сво-
ју же ну у жи во ту из ла жу ћи се ује ду бе сног пса, а тај бе сни пас је ис пли вао из древ не 
мо чва ре ње го вог ро да, и тај пас, и же ља да са чу ва же ну од си гур не смр ти укло ни ће 
ње га с ли ца зе мље. Али ће, као у сва кој ве ли кој па ра бо ли, Џеј ни би ти та ко ја по вла чи 
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оба рач, ка ко би се спа сла Вуд со вог мах ни тог на па да. И Џеј ни ће узе ти пу шку (Ae ro smith, 
Tyler/Ha mil ton, 1989) и Џеј ни ће уби ти Чај ног Ко ла чи ћа Вуд са. Чо ве ка ког је во ле ла. 
Чо ве ка ко ји јој је са чу вао жи вот. Јер, он мо ра да умре ка ко би она жи ве ла. Сло бод на 
же на Кро форд.

*

У фи на лу ро ма на на ла зи се мо гу ћи кључ за раз у ме ва ње тро де це ниј ског из гнан ства 
Зо ре Нил Хер стон из ка но на цр нач ке књи жев но сти. Џеј ни Кро форд би ће осло бо ђе на 
од бе ле по ро те, на ини ци ја ти ву бе лих же на. Да су се црн ци пи та ли, она не би пре жи-
ве ла. И ту је Хер сто но ва по гре ши ла – уда ри ла је на сво ју ра су у на ме ри да је трг не, 
по ме ри, ре во лу ци о ни ше, да јој ука же на пу те ве ствар ног осло бо ђе ња. Зо ра Нил Хер-
стон ни је же ле ла да та во ри, да бу де ту га љи во и са мо са жа љи во ин фе ри ор на. То ју је 
мно го ко шта ло, на овом све ту. Али ко га бри га за овај свет. На овом све ту има до брих 
књи га, по ред то ли ко то га ло шег. Ово је баш до бра, ва жна књи га, пра ва мај сто ри ја. И 
вре ди јој се ра до ва ти, ко нач но пре ве де ној.


