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ДАЈАНАМИЛОВАНОВ

НАСИЉЕИЖЕНСКИИДЕНТИТЕТУ
„МАЛИНИ”ИНГЕБОРГБАХМАНИ

„ПИЈАНИСТКИЊИ”ЕЛФРИДЕЈЕЛИНЕК

САЖЕТАК:Радсебавиинтертекстуалноманализомромана
МалинаИнгеборгБахманиПијанисткињаЕлфридеЈелинекусветлу
физичкогитекстуалногнасиљакаокључнихелеменатазалитерар
нуконструкцијуидентитетаглавнихјунакиња.Собзиромнатода
обеауторкеступајуудијалогсафашизмоминачиномнакојијеон
одредиороднеулогеупослератномаустријскомдруштву,испитује
сеулогапорнографијеисексуалногнасиљакаопроизводафалоцен
тричнеполитикетела.Напослетку,сагледавасеЕлектринкомплекс
присутанкодпротагонисткињаобароманакаоимплицитнидијалог
сапатријархатомирепресијомнадженскимидентитетом.

КЉУЧНЕРЕЧИ:насиље,идентитет,женскакњижевност,фа
шизам,отац.

„Иванкаже,играшбезплана,уводишсвоје
фигуреуигру,даматијепоновонепокретна.”1

„...поверењеједобро,контролајеипакбоља.”2

Исте,1983.године,кадајеобјављенроманПијанисткиња,
ЕлфридеЈелинекуесејуРатдругимсредствима3дефинишесвој
књижевнипројекаткаонаставаконогаштојеИнгеборгБахман

1 ИнгеборгБахман,Малина,прев.СањаДошлов,Феминистичкаизда
вачкакућа94,Београд1999,37.

2 ЕлфридеЈелинек,Пијанисткиња,прев.ТијанаТропин,Paideia,Београд
2009,6.

3 Свапозивањанаовајесејдатасупосредно,крозпреводнаенглескии
анализуурадуBeatriceHanssen,“ElfriedeJelinek’sLanguageofViolence”,у:New
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започелауромануМалина(1971),својиминтервјуимаипредава
њима:акојеБахмановауказаланатодасефашизамјошувек
одржаоусвакодневнимодносимаизмеђумушкарцаижене,Јелине
кованастојидаусвојимделимарадикализујепроблемрепресије
надженскимидентитетом.АлузијомнаКарлафонКлаузевица,
којиратдефинишекаополитикуостваренудругимсредствима,
Е.Јелинекинституционализованиобликсексуалногиљубавног
видикаосистематскипројекатобјективизацијежене,каоратдру
гимсредствимаоличенимууговорнојприродибрачнезаједнице.
Обесписатељицепостављајуистопитањеусвојимделима:дали
женаможесамосталнодаодређујесвојусимболичкурепрезента
цијуинакојиначин?Сексуалнаполитиканеодвојивајеодјезичке
политике,којајеупостфашистичкојкапиталистичкојАустрији
јошувекдоминантномушка–И.БахманиЕ.Јелинекнастоједа
испитајумогућностидискурсакрозкојибисеженскиидентитет
оствариокаоаутономануодносунамушки,ипритомобесписа
тељицеимплицитноподразумевајунепремостиверазликеизмеђу
мушкарцаиженеиобликањиховежеље.МалинаиПијанисткиња
представљајудвапокушајадасеконституишеженскиидентитет,
иобанастоје,премданаразличитеначине,даразобличенасиље
којенепрекидноугрожавасвакипокушајдасеуспоставиаутоном
наженскажеља.Утомсмислу,обароманасуудијалогусапсихо
аналитичкомтеоријомкојаженупосматрабилокроздискурсхи
стеријеинеурозе,билокаообјекатмушкежеље.

Премдајеглавнајунакињанеименована,онајесамоЈа(нем.
Ich)успискуликовa,подударностиницијала(Ингеборг),сличност
ИванасаМаксомФришом,иМалинесаПауломЦеланом,чиње
ницадајејунакињасписатељицакојајезавршилафилозофију,а
претогастудиралаправа,истиградрођења,Клагенфурт,имноги
другидетаљидавалисуповодакритицидаодмахпообјављивању
Малине1971.годинеовајлирскироманчитакаоаутобиографски.
КодЕлфридеЈелинекјесличанслучај,аонајеубројниминтер
вјуимаипотврдиладасумногиелементиПијанисткињенастали
наосновуличногискуства:истииницијалуимену(Ерика–Елфри
де),музичкообразовање,мазохистичкозасецањетелаипатолошки
односсамајкомсамосунекеодподударности.Оноштоупадљиво
ивећнапрвипогледразликујеовадвароманајесунаслови–Ма
линајемушкоиме,ПијанисткињајеЕрикинанеуспелакаријера,
иронијскиотклонодидеалногженскогзанимањаусредњојкласи
бечкогдруштва.Малинајероманнаписанујаформи,штопосебно
истичепитањезаштојенасловљенименомдругоглика,докје

GermanCritique,No.68,SpecialIssueonLiterature(Spring–Summer,1996),Duke
UniversityPress,79–112.
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Пијанисткињауон(а)форми,гдејепритомјасноприсутнаиронијска
дистанцаприповедачкоггласауодносунајунакињуЕрикуКохут.
Овенаизгледсамоформалнеразликеиспоставићесекаотемељза
двамоделајезика,укојемсутишинаиукидањесебеујезику(Ма
лина)супротстављенијезичкојагресији(Пијанисткиња),реплици
контролишућегкапиталистичкогсистемакојисекритикује.4

Малинајероманподељеннауводитриформалнецелине,се
мантичкиврлоразуђенесобзиромнафрагментарнуприродутек
ста:првидеоје„СрећнасаИваном”,гдедоминирајуописиљубави;
другије„Трећичовек”,фантазијаоинцестуознојвезисаоцеми
продорнасиљаутекст;трећијеназван„Опоследњимстварима”
иуњемусудијалозисаМалиномупрвомплану.Ипак,оваквапо
делајесамоусловна,собзиромнанамернумистификацијухро
нологиједогађаја,мешањеснаијаве,апотенцијалноиликоваиз
књигекојујунакињапише.Хибриднаприродатекстауочљивајеи
награфичкомплану:ликовисунапочеткупобројаникаоудрами;
појединидијалозисуписаниванконтекста,каомикропараболе;
постојесписковиналикнапесме;посебнојеодвојенабајковита
легендаопринцезиКагранитд.Оноштопосебноотежавабило
каквухомогенуинтерпретацијуовогделајестенејаснаграница
измеђуреалногисимболичкогплана–свеочемујунакињанара
торкапишемогубитистварнидогађајиувременуипростору(по
сетепријемима,разговори,одласциувожњусаИваном),поткре
пљенифактографијомпопутновина,изјавадругихликова,поро
дичниходноса,алиистовременоонапишеуписму:

ПоштованигосподинеШентал,већнеколикогодинанисам
вишеустању,честонедељама,дадођемдоулазнихвратасвогаста
наилидаподигнемслушалицуилиданекогапозовем,немогуи
незнамкакомисеможепомоћи,вероватномисевишеуопштене
можепомоћи.5

Оваквиелементиутекступокрећучиталачкусумњууствар
носнеграницејунакињиногсвета,иотварасенови,симболички
слојчитањакојинепрестаноподсећанавишеструкемогућности
тумачења.Уприлогразједињеностиисвета,алииидентитета,иду
иписмагосподинуГанцу(нем.ganz–све,потпуно,цело)попут:

НикаднисаммогладаизговоримВашеиме.Честостемито
замерали.Помисаонапоновнисусретније,међутим,збогтога

4 EricaSwales,“PatographyasMetaphor:ElfrideJelinek’sKlavierspielerin ,ˮ
у:TheModernLanguageReview,Vol.95,No.2,2000,438.

5 И.Бахман,59.
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помалонепријатназамене.Могласамсебетададапоштедимтога,
јерсетакоподесило,нисаммогладасесавладамисхватиласам
датанеспособностдасеизговореодређенаимена,кадчакпрете
ранопатишзбогимена,непотичеодимена,већимавезесапрвим,
првобитнимнеповерењемпреманекојособи,напочеткунеоправ
даним,алиједногданаобавезнооправданим.6

НемогућностдасеобратиЦелинијерневеруједаонапостоји,
осимштододатнопоткрепљујежанровскухибридностдела,подсти
чеинеповерењепремаИвануиМалиникаостварнимособама,и
претвараихудваалтерега,упркоспородичнојисторији,разли
читојнационалнојприпадности(ИванјеМађар,Малининопоре
клојемистификовано,Ја„имааустријскипасош”7)изапослењу.С
обзиромнатодајеонасписатељица,обојицабимоглибитијунаци
сачијомсеприродомпоистовећуједокствара.Важностовеиден
титетскенеодређеностиповезујеМалинусаПијанисткињом,с
обзиромнанемогућностЕрикеКохутда„остваристабилнусек
суалнупозицију”8,алитакођеијаформуприближаваонформи,
поштоуМалининеименованоЈаостварујеиронијскудистанцуу
односунаелементесопственеличности.УПијанисткињисечесто
ЕрикаКохутозначавакаоОНА(нпр.„Упркостоме,уучитељимаје
тихогађење,одбојносткојанежнолебди,кадизјављујукакоједи
ноОНАнаконшколенемасамобесмислицеуглави.Бесмислена
понижењаоптерећујуЊЕНум,иОНАсекодкућенањихжали
мајци”9)иистичесезаменицомженскипол,чијекултурноидру
штвеноодређенеулогеЕрикаКохутнеуспевадаиспуни(онаније
пијанисткиња,већнаставницаклавира;нијеудата;расецасвоје
интимнеделовекаовидсамопоништењаженскостиитд).Увезиса
тимјеиодређивањеПијанисткињекао„антиBildungsromanа”10
којијеблизакМалиниутоликоштоосликаванеуспелуиниција
цијууаутономанженскиидентитет–ЈаизМалиненестајекроз
пукотинуузидуинеуспевадаусеби„пронађенекулепукњигу
заИвана”11,докЕрикаКохут,забадајућисебиножугруди,близу
срца,симболичнонегирастереотипнупредставуоженикаоосе
ћајномбићу,истуонукојуЈауМалинисупротстављаагресивном
ИвануипретеранорационалномМалини.

6 Исто,88–89.
7 Исто,8.
8 LarsonPowell,BrendaBethman,“OneMustHaveTraditioninOneself,to

HateItProperly:ElfriedeJelinek‘sMusicality ,ˮу:JournalofModernLiterature,
Vol.32,No.1,2008,172.

9 Е.Јелинек,62.
10 B.Hanssen,99.
11 И.Бахман,44.
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ИЕрикаКохутиЈасебавеуметношћу,штојеуПијанисткињи
посебноважнонаформалномплану.Уроманукојииспитујемо
гућностијединственогженскогдискурса,одабирмузикекаонај
аутономнијеиаутореференцијалнеформеуметностиупућујена
покушајдасебудеобјективан,алиузснажнуиронијскудистанцу
уодносунаромантичарскутрадицијукојатрагаза„музикомкао
проширењемзначења”.12БезбројпонављањаречипопутОНАи
ЕрикаКохутдиктираритамреченицеиприближавајелирској
интонацији,алиовасклоносткамузичкојорганизацијипоказује
секаозамкаутоликоштосељубавпремамузицисупротстављадру
штвенимконвенцијамакојесуубечкојсредњојкласињомимпли
циране.Испостављаседамузика,једномповезанасанационалним,
друштвеним,паироднимидентитетом(женесунајчешћесвирале
клавир,нпр.),губисвојуаутономностипостајеелементкапитали
стичкогдруштвакојеЕлфридеЈелинеккритикујеусвомчитавом
опусу.Стогапокушајдасепоузорунамузикуствориновијезик
жененеуспева,иженскисубјект,односноЕрикаКохут,остајеза
робљенаумузичкомдискурсу,јединомкојипознајеикојимнеса
општаваништа:неуспевадаусвојидруштвенуулогуженекојапра
вилнимитачнимсвирањемдоказујесвојуженскост.Када„ОНА
ударасвојимгудачкимидувачкиминструментимаитешкимнотним
свескамапостражњимипредњимстранамаљуди”13,уекстремном
обликуексплицирабесзбогнемогућностикомуникацијемузиком
којајењенјезик.УМалини,овајпроблемјесложенијиутолико
шторечикојимаЈатребаданапишепричусахепиендомзаИвана
никаднисуаутономне,чакниутеорији,теоназаузимасубми
сивнупозицијууодносунајезикмушкарцавећнапочетку:

Јеронједошаодапоновоојачаконсонантеиучиниихразумљи
вим,дапоновоотворивокаледабиималипунзвук,даучинидами
поноворечипрелазепрекоусана,дапоновоуспоставипрвепокидане
везеиразрешипроблеме,итакојанећуникакоодустатиодњега.14

Или:

Ипаксмоосвојилинеколикопрвихреченичнихгрупа,глупа
вихреченичкихпочетака,полуреченица,реченичнихзавршетака
окруженихореоломмеђусобнеувиђавности,авећинуреченица
могућејепронаћимеђуреченицаманателефону.15

12 L.Powell,B.Bethman,165–166.
13 Е.Јелинек,14.
14 И.Бахман,25–26.
15 Исто,30.
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ОноштоИванчитакадајојкажедатребадапишепричуса
срећнимкрајемјесуВрстесмрти16,недовршенициклускојем
припадаМалина:„Иваннежелисамодауништинараторкувећ
захтеваињеноучешћеузлочинупротивсебе”17,желидајепре
пишесвојимјезиком.Стога,ЈауМалинисенепрестаноодређује
премасвемурепресивномштоИванбилокаостварнимушкарац,
билокаоалтерего,представљазаженучијијециљдасаопшти
сопство,иутомсмислујеважанследећиодломак:

Јошувекнамнедостајумногегрупереченица,оосећањима
немамониједнуједину,јерихИваннеизговара,јерсејанеусу
ђујемданачинимпрвуреченицутеврсте,алиразмишљамотој
далекојгрупиреченицакојихнема,упркоссвимдругимдобрим
реченицамакојевећможемодаизговоримо.Јеркадпрестанемода
говоримоипређемонагестовекојинамувекполазезаруком,на
ступазамене,уместоосећања,ритуал,ненекопразнопротицање,
ненебитнопонављање,већкаоновииспуњенипојамсвечаних
формуласајединомпреданошћузакојусамспособна.АИван,шта
можеИванотомедазна?18

ИванникаданеговориоосећањимаијезикјеоноштоЈапо
степеноодвајаодњега,јер„нијемогућеданештоиспричамИвану
осеби”19–несаопштивостуМалинипостајеглавнимеханизам
изоловањајунакињеодсвета(„изолацијајеманеварзаочување
идентитетаподпритискомпретњеутапањем”20),аналогномузици
ЕрикеКохутчијасесамодовољностексплоатишенабесмисленим
ипомоднимсалонскимконцертима.

ВезајезикаисимболичкогпореткасародомуМалининавела
јепојединекритичаредаЈанепосматрајукаоженувећкаофунк
цијупореткакојиседоводиупитање,каосредствоанализе.По
себноподстакнутипредавањемИнгеборгБахмануФранкфурту
1959.годинеиконстатацијом:„Дасмоималиречи,дасмоимали
језик,небинамбилопотребнооружје”21,многобројникритичари
сунаконњенесмрти1973.године,апосебноосамдесетих,када

16 Исто,44.
17 IngeborgMajerO’Sickey,“RereadingIngeborgBachmann’sMalina:Toward

aTransformativeFeministReadingPraxis ,ˮу:ModernAustrianLiterature,Vol.28,
No.1,1995,62.

18 И.Бахман,39.
19 Исто,40.
20 РоналдД.Ленг,Подељеноја;Политикадоживљаја,прев.Милица

Минт,ЈеленаСтакић,Нолит,Београд1977,38.
21 IrmelavonderLühe,MaureenT.Kraus,“IWithoutGuarantees,Ingeborg

Bachmann’sFrankfurtLecturesonPoetics ,ˮу:NewGermanCritique,No.27,1982,
31–32.
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рецепцијаМалиненаглорастемеђуфеминисткињама,овајроман
виделикаопризнањеодсустваженскоггласаињенесубјективно
сти,односнокаопризнањепораза.Ипак,уколикосевишепажње
обратинасампочетакделаинапренаглашањенепоузданости
временаисећања(„Самосејабојимдаједанасоноштомепре
вишеузнемирује,штојепревишебезмере,оноштомепревише
понесеиутомпатолошкомузбуђењузаменећедопоследњег
тренуткатрајатиданас”22),уочаваседаскептицизам,семонога
премајезикукаосредствукомуникације,постојиипремамоћи
језикадаизразибилокаквотрајањеувремену,дапружиаутен
тичностисторијскогтренутка,посебнособзиромнарасцепиз
међу„субјектакојиговориисубјектаокојемсеговори”.23Јаје
принуђенодасепомирисарелативношћутогданаскојезаправоне
упућујенинашта,стварајућилажнипривиддајеонајкојипише
временскиблизакономекојичита/ономекојеонсамнекадбио.
Стога,свакопитањештапосле(фашизма,Холокауста,губитака,
променаунајширемсмислу)постајепроблематичнособзиромна
релативноствременскиходредница–усећању,ништасенијеза
вршилоијошувектраје,штосепосебновидиусредишњемделу
„Трећичовек”.Збогтогајеважноразликоватипојмовеодсуство
итишинакадјеупитањупоетикаИнгеборгБахман.Честојена
глашавала„дајеговоритиожртви(билоусвакодневномразговору
иликрозписање)једнакопоновномжртвовању”.24Познатајењена
критикаПаулаЦелана,којемјезамералаштоинсистиранапоетици
жртвеиштосеуњууживљавадопотпунепасивности,посебно
укаснојпоезији,укојојнастојидаукинејезикидагамаксимално
окрњи,унекимпесмамаидонепрепознатљивости.Њенотацбио
јеблизакнацистичкимстранкамауАустрији25иобрачунсањим
каофашистому„Трећемчовеку”имаутемељењеустварности,
заразликуодТатицеСилвијеПлат,којајојјетематскиблиска.С
обзиромнатодаЦеланнајвећидеосвогопусапосвећујежртвама
Холокауста(међукојимајеињеговапородица)инастојидамртви
ма(пепелу)омогућидаговоре,Бахмановајеизненађујућеблиска
ономештокритикује–ионаиЦеланнакрајевимасвојихопуса
налазеугушенгласитишину.ПоредтогаштоЈапрестаједапо
стоји,Малинасезавршаваитишиномкаопоследицомагресијеи
уништавањасубјекта:

22 И.Бахман,9.
23 I.M.O’Sickey,64.
24 Исто,58.
25 JosephMcVeigh,“Myfather,...Iwouldhavenotbetrayedyou...;Reshaping

theFamilialPastinIngeborgBachmann’sRadiofamilieTexts ,ˮу:NewGermanCri
tique,AustrianWritersConfrontthePast,No.93,2004,131.
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Кораци,сталноМалиновикораци,светишикораци,најтиши
кораци.Тишина.Нечујесеаларм,нечујусесирене.Никонедола
зиупомоћ.Нихитнапомоћниполиција.Тојевеомастари,веома
јакзидизкоганиконеможедаиспадне,којиниконеможедаотво
ри,изкоганикадвишеништанеможедасечује.

Билојетоубиство.26

Стога,ињеноЈајеуодређенојмерижртва:„ЗаБахманову,про
блемтишинеувекјебиопроблемисписивањаја”27,изатојеважно
истаћидајеЈанестало,алиМалинаније,јеровоје,напослетку,
романоњему.Татишинајетрауматизованатишина,признање
дасејошувекживиусећању,дапосленепостојиисвештопре
остајеје:„Морамдапричам.Причаћу.Непостојивишеништашто
миометасећања.”28Малина,каоликкојинајмањеговори,одго
вараовоммоделутишинеизатојеонтајкојикаже:„Овденемани
каквежене.КадВамкажем,овденикаданијебилоникогасатим
именом.”29Ипак,оноштоИнгеборгБахманзамераиЦелану,али
ибилокомекожелидапричауимежртве,увезијесапроблема
тичномприродомсећања–сведочењеожртвијереконструкција
туђегискуства,аонојеувекнепоуздано.„Штаакофеминисткиње
немогудаговореожртви,аданеговорезажртву?”30јепитање
којимседестабилизујусвалингвистичкаодређењажртве,пре
свегајерсејединственоискуствoисубјективнаприродастрадања
немогуизразитиопштимјезичкимкатегоријама.СтогаМалина
неговориоономЈакојејенестало–атоЈапакнастојиданепреста
ночитаоцусугеришенепоузданостсвогсећања:„Нећудапричам,
свемеометаусећањима.Малинаулазиусобу,тражиполупразну
флашувискија,додајемичашу,сипаикаже:Јошувектеомета.
Јошувек.Алиометатеједнодругосећање.”31

ЕлфридеЈелинек,премдасебавиистомтемомженскетрауме
упостфашистичкојАустрији,уместотишине32бирадаименујеи
агресореижртве.Њенодговорнарепресијунадженомкаосубјек
томјестеусвајањенасиљакаометодесамоанализесопства(Ери
каКохутповређујесвојетелонабројненачине,измеђуосталоги

26 И.Бахман,278–279.
27 I.Lühe,M.Kraus,35.
28 И.Бахман,17.
29 Исто,278.
30 I.M.O’Sickey,60.
31 И.Бахман,21.
32 АустријскодруштвокојејенаконДругогсветскогратадугоизбегава

лодасесуочисанацистичкомпрошлошћуописаојеТомасБернхардуделу
Брисање.Распад,којеовајпроблемнетретираизроднеперспективе,алиумно
гомеразобличава(своју)породицукаоиманентнототалитарнуструктуру.
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сечењеминтимнихделова).Њендискурсобухвата„широкспек
тарнасиљакојeфеминизамтематизује–одпородичног,фашистич
когдопорнографскогоблика”33иблискајепостструктуралистичком
феминизмуињеговомнастојањудаодредиодносизмеђујезика,
насиљаимоћи,посебнособзиромнародниидентитет:„Постструк
туралистичкифеминизамчестоприбегаваономештосепонекад
називалингвистичкимилитекстуалнимнасиљем,којекаонега
тивнакритичкасилапоткопаваилипредупређујенаводнионто
лошкистатусискључујућихдруштвенихпракси.”34EрикаКохут
јемајчинпројекат,иклавирјојједодељенкаоидеаланженскиин
струмент(женамаодговарајунепокретниинструменти35јеропо
нашајуњиховположајтела,односнообјектаусексуалномодносу).
Девојчицеу18.и19.векусусвирањемклавираистицалесвојуди
сциплинуидржањетелакаоособинекојебитребалодапривуку
потенцијалногмужа,азаЕрикинумајкусвирањејеиначиндасе
остварипривидприпадностивишојкласииистакнепосебанста
тусудруштву:36

МајкаизводиЕрикирачуницупокојојјеона,Ерика,неједна
одмногих,негојединаисама.Тарачуницајезамајкуувектачна.
Ерикаданаскажезасебедајеиндивидуалиста.Онатврдидасе
неможепотчинитиничемуиникоме.Аисврставасетешко.Нешто
попутЕрикепостојисамоједноминикадвише.Кадјенештона
рочитојединствено,назовугаЕрика.37

Ипак,већинасловроманасугеришепропалиидеал,јерЕрика
нијепијанисткиња,већнаставницаклавира:

ОндаједномЕриказакажеприликомнекогважногзавршног
концертамузичкеакадемије,закажепредокупљеномродбином
својихконкуренатаипредсвојомсолонаступајућоммајком,којаје
даласвојпоследњиновацзаЕрикинуконцертнутоалету.(...)Једна
великашансанијеискоришћенаиникадасенећевратити.Ускоро
ћедоћиданкадаЕрикивишениконећезавидетиикадавишенеће
битиничијажеља.Штајојпреостајесемдапређеупредаваче.38

Иакоимаскорочетрдесетгодина,Ерикаидаљетрписвако
дневнупсихолошкуифизичкутортуруживотасапосесивном

33 B.Hanssen,85.
34 Исто,88–89.
35 L.Powell,B.Bethman,172.
36 Исто,173.
37 Е.Јелинек,11–12.
38 Исто,22–23.
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мајком,исвамазохистичкапотребазауништењемтелакрозсек
суалниодносзаправоопонашаригиднупраксувежбањаклавира:
дисциплинауметностипостајееквиваленттелесноммучењу.Њен
идентитетможедасеоствариискључивокрозконтролу:„Онуз
ударценогомдоказујежениједноставнуједначинујасамја”39,и
језикопонашатонадзирање.АкојеуМалиниљубавбиладеструк
тивнаалинеопходна,уПијанисткињициљјесамоосетитинешто,
али:„Женајавноизјављујекакоморадајежртвепреваре,јерништа
неосећа.Оваљубавјеусуштиниуништење.”40ЕлфридеЈелинек
језикоммучисвојујунакињујерјојнедозвољавајезичкекатего
ријезаосећањакојанисуусковезанасаодносдоминантно–пот
чињено:свештоонаосећајежестокажељазапокоравањем41у
надидаћесењенапотиснутасексуалностослободитиконачним
актомнасиљанадтелом.Свештојејезичкиодређенокаонечисто
инагранициунутра–споља,попуттелеснихтечностииизлуче
вина,заЕрикуКохутпостајеизворперверзногзадовољствапре
свегајер„природанијечиста”42,ијер„уШубертовимсонатама
владавишешумскогспокојанегоусамомспокојушуме”.43Кул
тураредефинишеприроду,атојекултуракојојсуоблициженске
жељестрани.Стога,када„Ерикасаподаподижепапирнумара
мицу,сасвимскоренуодсперме,иприносијеносу”44,иликада
мокрипосматрајућипарусексуалномодносу,јерјето„досадна
бољкакојајеспопаднеувеккадасеузбуди”45,њенажељамани
фестованакрозаморфнеобликетелесногдиректнојеусукобуса
регулисанимоблицимаженскогсексуалногзадовољства.Инге
боргБахмануМалининедајеексплицитнукритикукултуре,али
ЕлфридеЈелинекупотребљавабројнеобликемасовнекултуреу
капитализмудабиприказаланакојиначинсеженскиидентитет
описујеусимболичкомпоретку–увезисатимјеједнаоддоми
нантнихтемањеногопуса,порнографија.

Начиннакојисеженскотелоексплоатишекрозпорнографију
покренулојебројнапитањаувезисаправомженедаодређујесво
јусимболичкурепрезентацију,иувезисатимјекампањаиз1988.
годинеукојојсуженетражилеревизијузаконаолегализацијипор
нографије.46ЕлфридеЈелинекјепотписалаовуиницијативужена,

39 Исто,203.
40 Исто,205.
41 Исто,78.
42 ElizabethWright,“Anaestheticsofdisgust:Elfriede’sJelinek’sDieKlavier

spielerin ,ˮу:Freud,LacanandtheCritiqueofCultureII,Vol.14,No.2,1991,191.
43 Е.Јелинек,30.
44 Исто,41.
45 Исто,108.
46 B.Hanssen,92–93.
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пресвегасматрајућидасуоблиципорнографскогдоминантноод
ређенимушкимпогледомнаженскусексуалност.Међуфеминист
кињамајепокренутопитањеоженскомобликускопофилијеи
ЈелинековауПијанисткињиуводинекарактеристичнујунакињу
воајера.Кадајојје2004.додељенаНобелованаграда,КнутАнлунд
јеизпротестанапустиоШведскуакадемију,сматрајућидајене
допустивопорнографијуивулгарностуздизатиинаграђиватикао
уметност.ЗанимљивојештоАнлундпропуштадаприметиначин
накојисеуњенимделимаобрађујупорнографскетеме,каоипер
спективукрозкојусе,пародирајућисексуалниобјекат,испитују
могућностидасепорнографскоставиуслужбукритикедискурса.
ЕрикаКохутсвесноидобровољноодсвогтелачиниобјекатмушке
жеље(писмоВалтеруКлемеру),алињенепосетепорнобиоско
пимасвојеврсносуиспитивањеначинанакојиженскотеломоже
битииобјекат(погледа,пожуде)исамосталноуживати.Питање
накојесебипокушавадаодговорије:Далијеонаправаженаако
обликњенежељенијекултурноутврђен,акоњенозадовољство
изостајеондакадапокушадаспроведесексуалнужељунадруштве
ноочекиванначин,крозсексуалниоднос?

Ерикајекомпактануређајуљудскомобличју.Природакао
данијеоставилаотвореуњој.Ерикаосећамасивнодрвотамогде
јестоларкодправеженеоставиорупу.Тојесунђерасто,труло,уса
мљенодрвоувисокојшуми,итруљењенапредује.47

Кадаукабини,међувеликимбројеммушкарацакојимастур
бирају,посматраначиннакојиженапредњимадоводисвојетелодо
задовољства,њеноизостаје:„Левоидесноодњестењуијечеод
радости.Јаличнонемогутосасвимдаразумем,одвраћаЕрика
Кохутнато,јасамвишеочекивала.”48Повезивањесексуалногса
репродуктивномфункцијомиљубавноромантичномвезомкао
културномсублимацијомовогнагонајестеоноштојенаводида
уписмуВалтеруКлемерунапише„дајојнабијеколеноустомак”49,
тимејеударајућиуматерицукаосимболженеирађања–натај
начиннастојидадокрајаразоричакиприродниаспекатженског
идентитета.СвеоноштојеуМалиниописанонасимболичном
плану,попутнестајањаЈакроззидиукидањаидентитета,уПи
јанисткињипостајеконкретаннападнателодоведендоекстрема,
управојерЕлфридеЈелинекотварасвојтекстдиректнојкритици
капиталистичкихобликасексуалностиоличенихупорнобиоско

47 Е.Јелинек,41.
48 Исто,43.
49 Исто,162.



77

пимаукојимарадничкакласаибројниимигранти(Југословени,
Турци)налазезадовољство.

Најрадикалнијиставовимеђуфеминисткињамајесуонико
јисупорнографијупосматраликаотеоријскиоквирчијајепрак
сасиловање,штонасвраћаМалини:

Хоћусамодатезабавимидатикажемштајесвесмешно.Јасам,
например,билавеоманезадовољна,јерникаднисамбиласилована.
(...)Небиверовао,алиосимнеколицинипијаница,некимубицама
изстрастииосталиммушкарцимаокојимапишуновинеикоје
сврставајуузлочинцеизстрасти,ниједномнормалноммушкарцу
санормалнимнагониманииздалеканеможедападненапаметда
биједнанормалнаженапотпунонормалножелеладабудесило
вана.(...)УБечуби,међутим,моглодабудедругачије,моралоби
дабудемањестрашно,јерјетоградкаостворензауниверзалну
проституцију.50

Овојепресвегаважнокаоотклонодсредишњегделаукојем
сепонављајуописиочевихсиловања–Јасугеришенеопходност
симболичкогчитањаодносасаоцем,алиинаироничанначинпри
казујекакоизаконскорегулисањенасиљанадженскимтелом(за
бранасиловања)имплицирадафалоцентричнисистемзнаштаје
оноштоженажели–„законнеигноришекревет”.51Стога,силовања,
оргијеисексванбракасумаргиналниоблицисексуалности,али
јошувекпостојећи,итоупарковима–наистимместимагдеЕрика
Кохуттрагазапаромчијићесексуалниодноспосматрати.Чинисе
дајеЕрикаувеликојмерипопуттрећегалтерегаоногЈачијежеље
остајусамохипотетичкеидеофантазијекојасенеостварује.Обе
списатељицередефинишусиловањетакодакритиканасилногодно
самушкарцапремаженивишенебудесамономиналноупућивање
назабрануупотребеженскогтелакаообјектажељевећнеопход
ностпостављањапитањадалијетооноштоона(не)жели.

УправозатоштоуМалининемаексплицитнедруштвенекри
тике,многетеоретичаркефеминизмасматрајуњеноделоспоном
измеђупрефеминистичкеифеминистичкемисли.52ИнгеборгБах
манјеусвомделусвеснадасвакопреиспитивањепатријархалног
устројстваморапочетипризнавањемданијесамоједнањегова
формаодговорназастатусжена,аМалинајесликаунутрашње

50 И.Бахман,225–226.
51 JacquesLacan,OnFeminineSexuality:TheLimitsofLoveandKnowledge,

1972–1973.Seminar,BookXX,Norton,London1998,2.
52 SaraLennox,“TheFeministReceptionofIngeborgBachmann ,ˮу:Women

inGermanYearbook,Vol.8,1992,80.
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поделенакојујесвакажена,апосебноонакојасебавиинтелекту
алнимрадом,приморана.Акоженаодлучидаучествујеудоминант
номпоретку,онамораданегирасвојуразличитостидајемрзи53,
алиможеидајепригрли,стимдајеондаприморанадаствори
местозасвојусубјективност.Женакојапише,каквајеијунакиња
Малине,суочавасесасвешћудајеијезикподмушкомконтролом54
–акојеподичијом.Наиме,Бахмановасеусвојимприповеткама,
посебноу„Све”и„Тридесетгодина”,опсесивнобавилапитањем
разједињеностисубјектауодносунајезик.Јунакприповетке„Све”
постепеносеудаљаваодсинатокомњеговогдетињства,јерније
„припремљензадавањеимена”.55Оннеможедагаучијезику,јер
јесваконазивањевећ„употребапредмета”56идетедолазинавећ
припремљенсветкојијепотребнообјашњавати.Сржборбеоца
сајезикомјестестрахдасеучењемречиистовременопреносии
старипоредаксвета,штоонемогућујеразвијањеновогпогледакоји
битајсветмождаучиниобољим.Стога,кадакаже„имаосамсамо
својјезикинисамуспеваодапродремизванњеговихграница,немо
самганосиостазамагореидолеипоновокућигдејеучиодафор
мирареченицеиупадаоузамке”57,јунаковеприповеткечинибор
бузановидискурсуниверзалном–језик,биообележенкаомушки
илиженскиилинештотреће,увекпропуштадаизразипојединач
нусубјективност.„Немановогсветабезновогјезика”58,изговара
јунакизприповетке„Тридесетгодина”–уМалини,покушајдасе
заснујеженскијезиккаосредствокојећепоставититемељзараз
војпојединачногисубјективногпримораваЈадасвештосматра
непомирљивимсасвојомженскошћупројектујенаМалину.

УвремекадјеписанаМалина,уАустријијебилопопуларно
делопсихијатраР.Д.ЛенгаПодељеноја(1960),којејепоставило
границуизмеђусхизоидногисхизофреногтипаличности–схизо
иданјеонајкојемјепоремећенодноспремасветуисеби,иприрода
његовогдоживљајајеподељена,алијеонсуштинскиздравине
захтеваклиничколечењепопутособеоболелеодсхизофреније.Он
болујеодтзв.„онтолошкенесигурности”59ињеговстраходгубит
кааутономностииидентитетапримораваганаизолацију–јунаки
њаМалинереткоилиникад,зависиодтумачења,ненапуштасвој
стан.Пољењеногделовањапостајеунутрашњисвет,али„особа

53 Исто,85.
54 Исто,86.
55 ИнгеборгБахман,Одлазакводеневиле:изабранеприче,прев.Марина

ПавловићЋетковић,Монд,Београд2001,91.
56 Исто,93.
57 Исто,95.
58 Исто,45.
59 Р.Д.Ленг,34.
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којанијеактивнаустварности,већјединоумашти,постајеисама
нестварна”60–увезисатимјеинеограниченаслободадеструктив
ногпонашањаумашти,штосеусредишњемделуМалинеиспоста
вљакаонеопходностзапроналазаксвогидентитетана„гробљу
убијенихћерки”.61Особачијиидентитетпостајесвенестабилнији
својејавишенедоживљавакаокохерентносопство,и„можеда
ступиунепосреданодноссаобјектомјединокадајетообјекатње
говевластитеимагинацијеилисећања,алиникадасастварномосо
бом”62,штојеслучајсајунакињомМалине,којаодбијадасвојиден
титетфиксирачакизавремеиместо–улицаУнгаргасемоглабида
будеибилокојадругаулица.Крајњипокушајдасеидентитетуспо
ставијестеподвргавањенасиљуиболудабисеиштаосетило,у
чемусепрепознајесуштинскиунутрашњисукобЕрикеКохут.Ис
постављаседапсихоаналитичкоодређењеидентитета,једномкад
се,каоуЛенговојстудији,одвојиодстрогихреференцијалнихокви
раисвојасазнањацрпиизобједињенихконкретнихслучаја,омо
гућавалакшеразумевањепојединачнеборбезаместоустварности,
билаонаозначенакаоместоженеилиместочовекауопште.

Малинанајединственначинуметничкиобрађујетемусхизо
идног,указујућинатодајеподељеноЈасимптомдруштвенеситуа
ције,иутомсмислусеконстатацијадаовонијероманукојемсе
критикуједруштвенастварностпоказујекаонетачнабашзатошто
сезанемаруједајеиодлукадасепојединацизолујевидреакције
нању.ЗанимљивојетоштосејунакињаМалинестроговезујеза
границесвојесобекаоместагдејејединомогућасамоспознаја,
докјесобаЕрикеКохут„самопровизорноцарство,јермајкаусва
кодобаимаслободанприступ.ВратаЕрикинесобенемајубраве,
аниједнодетенематајни.”63Женакојанемасопственусобуне
можедаостварипунпотенцијалсвојеегзистенције,билаонаспи
сатељица,каоуесејуВирџинијеВулф,илибилокојасамостална
жена.Ерикаморадастворипривидличногпростора,иточини
нагомилавањемодећекојукупује(алиникадненоси!)уормар,
натајначинобразујућиалтернативнуверзијусопства,онукаква
бибиладајојмајка,каонапочеткуромана,нечупакосуинеудара
јесвакипуткадпотрошиновацнанештоштонијефондзанови
стан.Стога,иаконапуштастан,држичасове,лутапаркомипосе
ћујепорнобиоскопе,Ерикајесуштинскиипакизолована,јерје
онамајчино„власништвофиксиранонаједномместу”.64Њенживот

60 Исто,80.
61 И.Бахман,Малина,146.
62 Р.Д.Ленг,81.
63 Е.Јелинек,6.
64 Исто.
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јепажљива„конструкцијаодгаранцијаинавика,домаћеизраде”65
ионанеумедаоствариниједанвидкомуникацијесаДругошћу,
јерсујеимајкаибабајошудетињствунаучиледајеизолација
начиндасебудебољиоддругих.Мајкајенепрестаноподсећана
тода„морабитикажњеназасвојупожудузаспољнимстварима”66
–онанемаправонаобјекатжељеистогамораначинитиједан
одсебе.Честопосматрасвојетелопредогледаломзабријањеу
потразиза„тајноминекимновимнечувенимувидом”67,ализакљу
чуједа„чакикадбирасеклижену,виделабисесамоцреваиуну
трашњиоргани”68–еротизацијателајеконструкција,анењегова
објективнаособина,итојеоноштоЕриканеуспевадаразуме.
Отудифетишизацијасвихделователа,пачакињеговихостатака,
свеуциљупроналаскаодговоранапитањеучемуДругиужива.

УМалинисесексуалнаиграсуптилнонаговештавакрозпар
тијешахасаИваномкојесеникаднезавршавајуњеномпобедом.
Онагуби,илиигранерешено:„Бацаммупешакаијошувексесме
јем,паониграбољеодмене,најважнијеједанакрајуипакпоне
кадбудепат.”69Мешањемсликанагогтеласапотезимаушаху
јасносеупућујенаигрудоминацијеинапитање„положајањене
дамекојајеопетнепокретна”70,постојеправилаигреионајепри
моранадаихусвојидабисепартијаокончалаИвановимзадовољ
ством.Играњешахасеукњижевностичестопоистовећујесадина
микомљубавногодноса(довољнојесамоприсетитисеМирандеи
ФердинандауШекспировојБури),алијеподелаулогаононашта
Бахмановаироничноупућујеуподтексту.Дама,каонајактивнија
инајмоћнијашаховскафигура,накрајујеипаксамоуслужбиза
штитекраља:безње,играсеможенаставити,алинеибезњега,
системјеипакфалоцентричан.Јапристаједаимитиратрадицио
налнуженскуулогу,пасивну,штоподсећанапозивЛисИригаре
женамадаусвојеиронијскимиметизамиопонашајусубмисивност
унадидаћетодовеститоњеногпреиспитивања.71Ипак,Ивансеод
њеудаљаваиуврлопластичноописанојепизодипомерањанаме
штаја,каданионаникућнапомоћницаЛинанемајудовољноснаге
јерсуормариисандуцитешки,онапрезиретоштојојјемушкарац
потребани„збогтогазамишљаданкаданиједанчовекнећебити
зависаноднекогдругог”.72

65 Исто,7.
66 Исто,8.
67 Исто,83.
68 Исто,82.
69 И.Бахман,Малина,38.
70 Исто,37.
71 B.Hanssen,97.
72 И.Бахман,Малина,100.
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ОваепизодајејошједнапотврдатогадаМалинанијестварна
особа,јерсеонникаданеналазиустануондакадајенекодруги
уњему,абаналнопитањемушкеснагепостајеједанодмехани
замаразликовањамушкарцаижене.ИЕрикаКохутидејуотоме
штамушкарацјестевезујезаатлетску,снажнуграђу–рођакиз
детињствакојиуњојпобуђујеинцестуознужељубиојервач,док
јеВалтерКлемервеслач.Стога,разликајезањупресвегауте
лесноминемогућностдасебудекаобилокојадругадевојкакоја
„падакаозрелавоћка”73предрођакомуњојизазиванагонкаса
моповређивању,засецањунадланицедабисепосматралокакосе
телоотвараипробијаграницекојемајкапоставља.Склоностка
укидањутелауМалиниописанајекаопостепенаимплозија,зараз
ликуодЕрикиногширењакаспоља–она„умиреуМалини”74,и
њенасобапостајеместо(неразрешивог)убиства.Упркосочеки
ванимнаративимакадјеречољубавнимтроугловима,овоније
злочинизстрастиионажалијернијенацедуљузаписала„није
Малина”.75Малинајењенфиктивнисаговорник,помоћукогсхвата
дајенасиљекојепроживљаваусновимаједнакоодносусаИваном:
његовенаредбедамораданаучидакува,даморадазаменимајку
његовојдеци,данетребададелујестароитд.самоједодатноуве
жбавањедодељеногместанагробљуубијенихћерки.Каоиводена
вилаУндинаизприче„Ундинаодлази”,којаостајеподводом,Ја
језаробљенаупукотиниузиду.Онанеумедаступиусвет„чу
довиштасасвојимженамаимораданаправитумокруграницу
измеђуменеимене”76,којазахтевасмртједногЈа.ИЕрикаКохут
ијунакињаМалинеодлучујудаје,одсвихврстасмрти,укидање
телакаооногашточиниженуженомнајбезбеднијиначиндасе
одговоринаагресивнумушкужељу.ЕрикаКохутћетимештоуки
даграницесвојесексуалностииодсвогтелачинипотпуниобје
катуништитижељуВалтераКлемера.Каданепостојегранице
којеузбуђују,обликсексуалногкојипотпирујежељу,ускраћујући
јојобјекатдоконачногиспуњења,жељакаотакванеможедасе
одржи.Онјојнуди„једанпотпунонамештенисветосећања”77,који
требаданадоместињене„унутрашњесветоветоликодугонепро
ветрене”78,алисеонапотајнонададаоннећеиспунитиништаод
оногаштојенаписаноуписмуитимеуспоставитистварнудоми
нацијунадњом.ВалтерКлемерјеипакудараисилујеитимепа

73 Е.Јелинек,31.
74 И.Бахман,Малина,277.
75 Исто.
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радоксалнопостајесубмисиван,јерсеподређујењенимзахтеви
ма,аЕрикаКохутнепознајениједандругиобликљубависемоног
којијојједоминантнамајкапренела–женамораостатипасивна.

Коначно,обаделауфокусуимајупсихоаналитичкитроугао
мајка–ћерка–отацизаједничкиосветљавајуначиннакојисекон
ституишеженскиидентитеткадјеједанодродитељаагресивно
доминантан.Упсихоанализииразвојнојпсихологијијошувекпо
стојинеслагањеокотогадалијезаразвојидентитетаженскогде
тетаважнијамајка,сакојомседевојчицапоистовећује,илиотацу
односунакојегсеразвијасексуалност.Пијанисткињајенеуоби
чајенаутоликоштојефигурамајкеистовременоисимболичка
супституцијазапартнера–ЕрикаКохутзаузимаочевоместоу
мајчиномбрачномкревету.Отацјесмештенусанаторијуминатај
начинпотпуноуклоњенизпородицекаооквиразаразвојздраве
сексуалности.Усвегаједнојреченицисазнајеседајеотацумро:
„Ерикакажеублагојмузицидајењенотац,потпунопомрачене
свести,умроуШтајнхофу”79,алионјевећутоликојмериелими
нисанизЕрикинесвестидасеовасмртсхватасамокаономинална
–мајкагаједавноуклонила.Ипак,оноштоуЕрикиостајекаотраг
очинскефигурејесудванајважнијапредметакојимасетестирају
границесексуалног–ножидвоглед:

Текштозамреодјекквакенавратима,већвадиочевсвенамен
скинож,њенмалиталисман.ОНАљуштисечивоизњеговихнедељ
нихкапутићаодпетслојевадевичанскепластике.Убаратањуно
жевимајевешта,затоштоморадабријеоца,тајмекочевобраз
исподпотпунопразногочевогчела,којевишенемрачиникаква
бриганитиганабираикаквавоља.ОвосечивојеодређенозаЊЕНО
месо.80

Нож,каофалуснисимбол,уженскојкњижевностичестосе
поистовећујесамушкимпринципом(нпр.перорезПитераВолша
уГоспођиДаловеј),алисеовасимболичказаменаочевефигуре
парадоксалносуочавасањеномпотребомзамајком–она,упркос
свему,маштаогледањутелевизијесамајкомуинтимнојатмосфери.
Ножје,стога,средствоњенесамоанализе,вивисекцијетелаукојем,
„кадсекрећекакултурноутврђеномциљу,задовољствоизостаје”81
и,напослетку,потребадасемесоодвојиодмајкедабисемогла
захтеватиаутономност:„Изовогмесајеонанастала!Изтогсип
кавогмајчинскогколача!(...)Онасе,каобршљанокостарекуће,

79 Исто,56.
80 Исто,66–67.
81 E.Wright,187.
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обавијаокоовемајкекојасвакаконијеудобнастаракућа.”82Мајка
каосимболуточишта,утробеисигурногпросторапоистовећена
јесаоронуломкућом,алионајошувекуспешнобринеоЕрики:
немачкаречhütenодкојејеизведенопрезимеКохутзначибринути
занеког/онеком.83НачиннакојисефрауКохутодносипрема
ћеркипредстављаодносдруштвенемоћинамикроплану.Ерика
јетакојазарађује,алимајкарасполажењенимновцем(радом)и
њенимтелом:удараје(„Акоовденекоудара,тојеона”84),чупа
јојкосу,контролишекретање,облачењеисусрете.Другиважан
предмет,очевдвогледкојикористидабипосматралапаровеупар
ку,служикаосимболичкиискоракизженске(мајчине)перспек
тивеипокушајдасеприсуствомоцаомогућиприсуство(хетеро
сексуалне)жеље.85ДоказдајеЕрикајошувекуразвојнојфази
којуФројдназиваоралнoмнајочигледнијијеусцениукојојпоку
шавадаинфантилнообљубимајкуузаједничкомкревету:„Онасе
бацанамајкуипотпунојепрекривапољупцима.Онаљубимајку
какотовећгодинаманијеузималауразматрање.(...)Ерикасиса
иглођетовеликотелокаодахоћесадодмахдајошједномупуже
уњега,дасесакријеуњему.”86Овојесамопсеудоинцестуозниис
пад–тосу„парасексуалнинапади”87укојимаЕрикаупотпуности
преузимаулогуоцакојујојјемајканаменилаукревету.Покушај
дасеодвојикрозпотчињавањеВалтеруКлемеруводисамодо
поновногповраткамајцинакрајуромана,јерсеупотпуности
поистоветиласаулогомобјектанадкојимсеспроводинасиље.

УМалинијепакчитавсредишњидео,„Трећичовек”,посве
ћенинцестуознимсновима,сценамасиловањаимучењапоузору
наонеспровођененадЈеврејимаулогорима.Упркосфантазмаго
ричнојинеухватљивојприродизначењаснова,уовомпоглављу
сејасноочитујукњижевнесликекојесуопседалеидругеуметни
це,пресвегаСилвијуПлат.Уранојпесми„ЕлектрауАлејиаза
леја”,Платовапосећујеочевгробињено„Јасамдухједногбесрам
ногсамоубиства”88одговараснууМалиниукојем„Отацкаже:
Уклонитеовужену!”89Фантазијаогробљуубијенихћеркиутолико
јекомплекснија,јерјеЈауснуубиламајкаиодговараДелезовом

82 E.Јелинек,175.
83 BarbaraKosta,“InscribingErika:Mother–DaughterBond/ageinElfriede
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84 Е.Јелинек,198.
85 B.Kosta,225.
86 E.Јелинек,175–176.
87 Исто,176.
88 СилвијаПлат,Раниодлазак,прев.ЉиљанаЂурђић,Paideia,Београд

2010,47.
89 И.Бахман,Малина,187.
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концептуедипалнемајкекојајесаучесницаунасиљунадћерком,
доксекодСилвијеПлаткривицатакођепребацујенамајкукао
онукојајеизневерилаулогузаштитнице–кодњесемајкачесто
поистовећујесаКлитемнестромкојајеусмртилаАгамемнона.На
симболичкомплану,усновимауМалинипојављујесеједнанеуспе
ламајкачијелицесенакрајустапасаочевим,исурогатмајкаМе
лани,женавеликихгруди,мајкахранитељка,којатакођеизневерава.
Овемајкесудватрадиционалнамоделажене,једнеподређенеи
једнехиперсексуалнесапренаглашеномрепродуктивномулогом.
УдијалозимасаМалином,којипрекидајуниткошмара,помињесе
Елеонора.Њиховосестринствонијеизграђенонакрвнојвези,већ
суонесестрепострадању,универзалнећеркеподтероромједног
Оцакојијесинонимзаопштуагресију,алиифашизам.Уприлог
томеидуибројнебиблијскереференце–наХристакаострадални
ка(ходповоди),најеврејскинародуцелини(лутањепопустињи),
апостолеитд.Отацбиваизједначенсазлимбожанством:„Мојотац
јеотишаоупозориште.Богјепредстава”90,аМалинајојговори:
„Ратје.Итисират.Тисама”91–Отацсетимепоистовећујесаса
мимрепресивнимпореткомпротивкојегженскисубјектнепреста
новодират.Икадапокушадапобегне,отацјеловиузпомоћмајке
дабијепоновозаробио–породичнаструктураје,премаБахма
новој,првимоделрепресивногкојемседетеучи.

ФантазијаЈаоборавкууводииутапањууснудокјојјелед
начелу,каоисликајезеранакојемјегробљеубијенихћерки,ана
логнајеУндининомповраткууводуизкојесењенгласвишене
чује–уМалини,отацјојчупајезик,штојеидословноодузимање
гласа.Стога,Малинабимогаобитисурогатоца/мушкогпоретка
који,иаконијефизичкиагресиван,онемогућавањенизраз:„Ма
линамепрекида,штитиме,алимислимдањеговапотребадаме
заштитиводикатомеданикаданећумоћидаиспричамдокраја.
Малинаминедозвољавадапричам.”92Њенажељадасепричом
ослободитраумеосујећенаједвоструко:забраномпричања(Ма
лина,Иван)инемогућношћудањенизраззаузмеместоумушком
поретку:„ЗатовишенепричамМалиниоонојтројициубица,а
јошмањећумупричатиочетвртом,окоменинеморамништада
мукажемјерјаимамсвојначинизражавањаисамомалосмисла
заприповедање.”93Малинасеморазавршититишином.

„Стога,докрадБахмановеостајеобележентрауматичном
тишиномисвешћударазмереХолокаустастављајунапробусве
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93 Исто,207.
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категоријерепрезентације...,Јелинековаупотребљавадеструкци
јујезиком,покренутужељомдасепрекинетишинаиименују
жртвеикривци”,пишеБеатрисХансенустудијионасиљуупрози
ЕлфридеЈелинек.94ИнгеборгБахманупрвомделусвојенедовр
шенетрилогијеВрстесмртинудиимогућностзадругачијуборбу
заместоуфалоцентричномпоретку,пресвегакрознеколикопу
тапоменутуФаниГолдман,женунаглашенесексуалности,која
јетребалодабудеглавнајунакињадругогитрећегдела.Чинисе
даЕлфридеЈелинекпреузимамоделовејунакиње,показујући
начиннакојифашизамусвакодневнимодносиманеподразумева
самоборбусамушкарцимавећисаженамакојејетајсистемобли
ковао(мајкаЕрикеКохут).Ерикинаеротскафантазијајесамтекст
(писмокојепишеВалтеруКлемеру)–местозаексцесивнуженску
жељу.УколикоуМалиниЈаписањемнастојидаспознасебеисвој
женскиидентитет,уПијанисткињиЕрикаКохутодлазикорак
даље,физичкинастојећидаразорисвојетелоисецањемвагинекао
видомсамоспознајекрозуништење.Напослетку,обејунакиње
уништавајуоноштоихчиниженамаусветлуфалоцентричног
поретка.Јауништавателоигушиглас,Ерикаочевимножем,сим
боломтогпоретка,расецателоциљајућиусрцекаотрадиционални
симболженскеосећајности,итакообепостајудеогробљаубијених
ћерки.
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