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СЛУ ЧА ЈЕ ВИ СО ЦИ ЈАЛ НИ, СЛУ ЧА ЈЕ ВИ ПА РА ДОК СА

Да ни ца Ву ки ће вић, Мај ка обр ну тих ства ри, Рен де, Бе о град 2017

„Мо је ис ку ство је сте жен ско ис ку ство, и иза бран – жен ски глас 
(ме ђу дру гим уну тра шњим гла со ви ма, деч јим, му шким, бес пол ним, нерод ним, 

или не људ ским, биљ ним, жи во тињ ским... гла со ви ма пред ме та). 
Ка да тра жи те соп стве ни глас (шти мо ва ње, ослу шки ва ње пре ко ан те на) 

не ки ипак иза бе ре те, та ко на ста ју и кли ше и ма нир 
(ако оста не те при јед ном, и у јед ној ис тој ин то на ци ји) 

и оно што је спе ци фич но... не по но вљи во, мо жда.” 

(из ин тер вјуа Да ни це Ву ки ће вић Је ле ни Ми лин ко вић за ча со пис Агон) 

За поч не мо ли раз ми шља ње о умет нич ком опу су ци ти ра њем из ја
ве са мог умет ни ка или умет ни це, ма хом чи ни мо две ства ри: осла ња ње 
на ин тер вју под ра зу ме ва или по ку шај да се са чи ни ана ли за ко ја је вер
на умет нич ком уве ре њу, или по ку шај да се удо во љи чар шиј ској ме та
фи зи ци, ко ја би умет ни ка/умет ни цу увек же ле ла да, у не кој па ко сној 
до след но сти, др жи за реч. Ре чи ни су ја ке као ко ноп ци, ко ли ко год да 
оба ве зу ју, али ту ма чи ма књи жев но сти слу же као ору ђе за па ро ди ју мен
тал ног ал пи ни зма. Ин тер вјуи се тро ше као ефект на раз ја сни ца и ча роб
на рас кри ва ли ца, у на ив ној иде ји да мо жда по сто је ла ки од го во ри, или 
бар по у зда ни пу то ка зи до њих. 

Ци ти ра ти ин тер вју у слу ча ју пе сни ки ње и про за ист ки ње Да ни це 
Ву ки ће вић зна чи по ве за ти ње но де ло са ис ку ством јед не пер спек ти ве и 
јед ног из бо ра. Из бор жен ског гла са у ње ном слу ча ју зна чи из бор ис ку ства: 
пр вен стве но из бор јед не спе ци фич не мар ги не на ко јој су и со ци јал ни 
слу ча је ви, и слу ча је ви па ра док са – си ро ма штво, оста ре лост, на ру ше но 
здра вље, дис функ ци о нал не по ро ди це, мла дост за ра же на не си гур но ћу 
и обеш ћу, ег зи стен ци јал на ис ку ше ња ко ја се де ша ва ју у за гу шљи вим 
ау то бу си ма, ин сце ни ра на ка ко на пу то ва њи ма од пред гра ђа до пред гра
ђа, та ко и у те сним ку ћа ма, ма ха ла ма, на тро леј бу ским ста ни ца ма, пред 
бол нич ким шал те ри ма. Те мат ски, про за Да ни це Ву ки ће вић обра ћа се 
оном ком плек су иде ја, мо ти ва и рас по ло же ња у пост пост мо дер ном и 
по сти сти ни том све ту ко ји би смо мо гли име но ва ти као пан де миј ско не
сна ла же ње у про ме ни. 

Жен ско ства ра ла штво жан ров ском екс пе ри мен ту и па ро ди ји кон
вен ци ја при сту па из уна пред „осво је не” по зи ци је не ви дљи во сти, мар
ги нал но сти, од гур ну то сти, из по зи ци је ко ја ни ка да не под ра зу ме ва моћ, 
али увек ра чу на на ути цај и (ипак!) омо гу ћа ва суб вер зи ју. Циљ те суб
вер зи је је сте да се ство ри про тив те жа, ал тер на ти ва или иза зов ка но ни
зо ва ним те ма ма и по ступ ци ма, али не и да се мар ги на ли зо ва ни свет 
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гар ни ра не ком но вом псе у до и ди лом. Да ни ца Ву ки ће вић свет ви ђен мо
жда не кад дав но у ствар но сној про зи, али са мо из до ми нант не, му шке 
пер спек ти ве, свет со ци јал но угро жен и прет пла ћен на „гра ма ти ку по
ре ме ћа ја” (Ф. Пе три но вић), пре тва ра у алар мант не ме та фо ре и де при
ми ра ју ћа по ре ђе ња: све тло у ау то бу су је као у утро би, „ноћ ко ја са мо 
што ни је по ста ла дан, дан ко ји не мо же да се рас цве та и оп ста не”; ре чи 
су „шу ме ће та бле те”; чи та ти зна чи „би ти у ва три, на све тлу, у ва зду ху... 
би ти ти гар и чу ти”; па зи ти ту ђе де те, не чи ју кћер ти неј џер ку, зна чи не 
би ти сре до веч ни му шка рац већ зна чи би ти „чу вар ку ћа, су ва гра на чи је 
ли шће одав но је опа ло, тет ка без по рет ка”. Про зу Да ни це Ву ки ће вић 
во де иро нич на и до бро уве жба на жен ска са мо пре зре ња: ју на ки ња при
че „Хо но ра ри, по сло ви, хо но ра ри, по сло ви” за се бе ка же да је „си ро та 
ди кен сов ска мај ка”, али од мах по том до да је и па ра докс – „а знам да 
врц кам и но сим цр ве не сан да ле”; глас глу пе же не („упо зна ли смо глу пу 
же ну” јед на је од оних по чет них ре че ни ца крат ке при че ко ја стро је вим 
ко ра ком ула зи у исто ри ју књи жев но сти) је „та ко ре ћи не ви дљив, од би јао 
се о мо зак ко ји не мо же да пре у зме ту фре квен ци ју на ко јој глу пост ху ји”. 
Ме се че во ли це је „ро ша во на сме ја но”, „зри кав ци су ур ла ли, сун це је 
из ли ва ло ја ру из зво на хор не, но ћи су пе кле као опе ко ти не”. Сли ке из 
ове про зе пе ку и на ср ћу, а ка ко и не би кад је из најм ље ни стан „не по
пра вљи во пр љав”, кад пал ме „из ле ћу као шам пањпам пу ри из род ног 
тла”, а глас ју на ки ње „ни је се про био из ко шу љи це пр вог ро ђе ња”. 

На кон шест збир ки по е зи је и две збир ке про зе, књи га при ча Мај ка 
обр ну тих ства ри не по ја вљу је се са мо као не ка кав ре зи ме оно га што се 
већ до го ди ло и пре до чи ло, већ као стра те шки за ми шљен и ја сно од ре ђен 
увод у дру ги жи вот: ако је ли ри ка Да ни це Ву ки ће вић по сре до ва ла „про
ду бље не, не ка да бол не емо ци је” (Го ран Ко ру но вић), и би ла окре ну та 
„све сном те ма ти зо ва њу ствар но сти” (Бо јан Ва сић), но исто та ко и „ка
рак те ри стич ном спо ју емо тив не екс пре си је и фраг мен тар ног лир ског 
ис ка за, на лик оном у по е зи ји Сил ви је Плат” (Бо јан Ва сић), са да Да ни ца 
Ву ки ће вић пи ше про зу у фор ми ди на мич ног, вр ца вог и лу цид ног пор
тре ти са ња ру жне ре ал но сти до ми шља тим и пам тљи вим пе снич ким 
сли ка ма, пре но се ћи фре не тич ни ри там, зву ко ве гра да, збр ку у ко му ни
ка ци ји, екс пе ри мент у је зи ку и о је зи ку. Она бе ле жи стра хо ве и за бу не 
про зног су бјек та, по ку ша ва да се на го ди са све том ко ји иза зи ва про тив
реч не емо ци је и исто вре ме но бу ди те ско бу и ра дост, за бри ну тост и без
бри жност, али исто та ко по ку ша ва да се од фре не тич не и збу њу ју ће 
ствар но сти огра ди јед ним при лич но ин три гант ним и про во ка тив ним 
ста вом ла ко ми сле ног не ха ја пре ма сва ко днев ном по ни жа ва њу. Јер, при
че ка ква је „Хо но ра ри, по сло ви, хо но ра ри, по сло ви” при па да ју хо ро ру 
пре пи са ном из сва ко дне ви це, мо гле би би ти по сре до ва не са екс пре си о
ни стич ком гор чи ном и ве ри стич ким са мо са жа ље њем, али Да ни ца Ву ки
ће вић на мер но „спу шта тон” свом при по ве дач ком ал тер егу и „убр за ва 
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ри там” рад ње до фре не тич ног ап сур да, за ме њу ју ћи ле тар ги ју пр ко сом, 
пре тва ра ју ћи за ко но мер ни след за бу на, под ва ла и по ни же ња од ко јих се 
са сто ји жи вот не за по сле ног хо но рар ца у ап сурд но хи сте рич ни и хи сте
рич но ап су рд ни то бо ган тран зи циј ске ре ал но сти у ком ће те ипак уо чи ти 
оне цр ве не сан да ле, оста так ма три ли не ар но пре но ше ног ан дер се нов
скоен сек сто нов ског по но са, бун та и анар хи је, до бро са чу ва них, и њи
хо ву гор ко слат ку по бе ду. 

Упра во ослу шки ва ње и шти мо ва ње тог жен ског гла са о ком је Да
ни ца Ву ки ће вић го во ри ла у ин тер вјуу тра жи и пра ви тре ну так у ком ће 
се ин спи ра ци ја из ре ал ног све та и већ на пи са не књи жев но сти пре то чи
ти у пе снич ку ин вен ци ју из ра за и си ту а ци је. У при чи „Кар ве ро ва бе ба” 
Да ни ца Ву ки ће вић по на вља ис ко ше ну пер спек ти ву за пре па шће ног при
по ве да ча из при че „Пер је”, об ја вље не у Ка те дра ли, по след њој збир ци 
при ча Реј мон да Кар ве ра, тој ис ко ше но сти до да је гро те ску и ау то и ро ни
ју, а ком би на ци ју ко шмар ног сна и по ро дич не иди ле ко ју пред ста вља 
ве че ра са срећ ном по ро ди цом у Кар ве ро вој при чи па ра фра за за пра во 
чи ни бур леск ном и са ти рич ном. Кар ве ро ва при ча о нео про сти вој би
зар но сти ту ђе сре ће Да ни ци Ву ки ће вић је по ла зна тач ка за по и гра ва ње 
иден ти тет ским ме ри ли ма и вред но сти ма: „По кла ња мо им па жњу, раз
ви ја мо го сто прим ство као То ру, и чи та мо склад но.” У при чи се да ље 
раз ве зу је мо гућ ност дво стру ке на ра ци је, јер се от кри ва ју раз ли чи ти 
ин те ре си при по ве да чи це и ње ног тек ста: мо ра се, из ме ђу све га оста лог, 
про го во ри ти о по ро ди ци, о стал ној бор би за до ми на ци ју, о по на вља ним 
ри ту а ли ма ри ва ли те та кће ри и мај ки, о на у че ним сте ре о ти пи ма ко ји су 
при гр ље ни као да су не по бит не исти не, о уна пред де ма ски ра ној те а
трал но сти иден ти тет ских уло га. Све се да са же ти у јед ној ре че ни ци 
ко ја удру жу је ре пор та жу и ди јаг но зу: „Мај ка се де те ту обра ћа ус пла
хи ре но, те а трал но и с ви шком ре чи (МИ те во ли мо, ти имаш пла ве очи, 
као да на ви ја, на ви је на, као да је ус пла хи ре на ком ши ни ца у по се ти и 
ла ска слу жбе но), при ла зе ћи као мач ка сла ни ни... док се не ко дру ги сла
дио ма те рин ством.” Да ни ца Ву ки ће вић исто вре ме но ис ку ша ва је зик као 
пе сни ки ња, под ле жу ћи за вод нич ком шар му хо мо фо ни је (на ви ја ти и 
би ти на ви јен), и де фи ни ше ла ви рин те по ро дич них од но са као ана ли ти
чар и ис тра жи вач, пре тва ра ју ћи род не и ге не ра циј ске кон флик те у ба сну, 
слу же ћи се сли ка ма хра не и про жди ра ња да би мај чин ством мар ки ра ну 
по се сив ност пре до чи ла као лов на плен и као три јумф гра бе жљи во сти. 

Би ра ју ћи крат ку при чу као „фор му без фор ме”, Да ни ца Ву ки ће вић 
би ра и свет бри жљи во ода бра ног али ре чи тог ми ни му ма сли ка и пој мо
ва ко ји се за глу шу ју ће раз ли ста ва ју. Ме та фо ра ми ни му ма би мо гла, и 
мо ра ла, да се при ме ни на жан ров ску ма три цу крат ке при че чак и он да 
кад се у њој кри је екс пло зив но пу ње ње: у крат кој при чи све мо ра би ти 
чи сто и ја сно, у ма лим до за ма и на ма лом про сто ру, што не зна чи да на
ра ци ја и ње но зна че ње не ће из не на да бук ну ти као по жар, или као ек цем. 
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На че ло бри жљи вог би ра ња и се лек тив но сти на ра тив ног пред ста вља ња 
не ми нов но је оп ште на че ло крат ке при че ако она же ли да са чу ва сво ју 
са мо бит ност, уз ри зик да ће та ко ису ви ше до бро са кри ти ар се нал би ра
ног оруж ја. Нео п ход но је ри го ро зно про се ја ва ње при по вед не гра ђе, али 
за то, у по гле ду фор ме, крат ка при ча мо же би ти све што ње ни твор ци 
по же ле да она бу де: и ски ца без за пле та, и пе сма у про зи, и ми ниесеј; 
и псе у до и ди ла и ору ђе пе да го ги је стра ха; шта год, са мо да бу де бес крај но 
флек си бил на, да бу де пре пу на тај ни и из не на ђе ња и са мим тим не у хва
тљи ва. Крат ка при ча је или са вр шен ство ре то ри ке, или упе ча тљи ва 
сли ка ис ку ства, у нај срећ ни јим слу ча је ви ма обо је у исти мах. При че 
Да ни це Ву ки ће вић су дир љи во вер не иде а лу да крат ка при ча мо же би ти 
фељ то ни стич ка фор ма а да не из гу би свест о фор мал ном екс пе ри мен ту, 
иде а лу ко ји је у срп ској крат кој про зи оза ко нио Сло бо дан Ти шма, са 
не хо тич ном иде јом да ти на ра ти ви мо гу да оба вља ју и јед ну дру штве ну 
функ ци ју: да под се ћа ју на све ли ко ве и стра те ги је за бо ра вље не и за не
ма ре не у ат мос фе ри је зич ког и кул тур ног мо ни зма, да осве сте све оне 
сен зи би ли те те и ег зи стен ци је ко је су се у стра ху од мо ни стич ке ствар
но сти по ву кле у љу шту ру гор де су ви шно сти. 

„Ше та ла сам за ми шља ју ћи да сам не чи ја по це па на ми сао, оста так 
да на...” – ово је са мо јед на од упе ча тљи вих по ру ка, из ра стак из бу ке та 
ме та фо ра стег ну тог у књи зи Да ни це Ву ки ће вић, у га ле ри ји жен ских гла
со ва ко ји по не кад од је ку ју оча јем, али мно го ви ше истин ском ве ром у то 
да се ре чи и сли ке ипак ши ре као не ка до бра, бла го твор на епи де ми ја.

Др Вла ди сла ва С. ГОР ДИЋ ПЕТ КО ВИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за ан гли сти ку
vladysg@yahoo.com

ПЛУ РА ЛИ ЗАМ И ПО ЛИ МОРФ НОСТ  
СА ВРЕ МЕ НЕ СРП СКЕ ПРО ЗЕ

Мар ко Не дић, По вра так при чи: огле ди о са вре ме ној срп ској про зи, Ака
дем ска књи га, Но ви Сад 2017

Не тре ба по себ но на гла ша ва ти чи ње ни цу ко ли ко је Мар ко Не дић 
на уч но до при нео ра све тља ва њу по е ти ке срп ске про зе с кра ја ХIХ, те 
це лог ХХ и пр вих де це ни ја ХХI ве ка, јер број не књи ге ко је је до са да 
об ја вио о овој те ми са свим до вољ но све до че о ње го вом по зна ва њу ове 
ком плек сне ма те ри је (по ме ни мо, ра ди крат ког под се ћа ња, са мо не ке од 




