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ЖАР КА СВИР ЧЕВ

АВАН ГАРД НИ НЕ МИ РИ ИЗ МЕ ЂУ ЧЕ ТИ РИ ЗИ ДА:  
МИ МИ В. ВУ ЛО ВИ ЋЕ ВА*

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се пред ста вља ју књи жев ни тек сто ви да нас 
за бо ра вље не књи жев ни це Ми ли це Mими Ву ло вић. Реч је о де лу 
не ве ли ког опу са ко је, ме ђу тим, са др жи про во ка тив не фор мал не и 
те мат ске до ми нан те те је упр кос сво јој кван ти та тив ној све де но сти 
под сти цај но за отва ра ње раз ли чи тих ис тра жи вач ких пи та ња. По
себ на па жња ће се усме ри ти ка кон тек сту ме ђу рат них књи жев них 
ча со пи са у ко ји ма је ау тор ка об ја вљи ва ла, са на ме ром да се по ка
же да ње но при су ство (и при су ство дру гих спи са те љи ца) у од ре
ђе ном ча со пи су из и ску је дру га чи ји по глед на њи хо ву по е тич ку 
кла си фи ка ци ју и кул ту ро ло шку па ра диг му. Ау тор ки на по е ти ка ће 
ин тер пре та тив но би ти са гле да на у окви ру мо дер ни стич ких и аван
гард них то ко ва уну тар срп ске књи жев но сти по чет ком два де се тих 
го ди на про шлог сто ле ћа.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ми ли ца Ву ло вић, жен ска књи жев ност, аван
гар да, пе ри о ди ка, про за и де.

У есе ју пи са ном при го дом обе ле жа ва ња ју би ле ја Ђу ре Јак ши
ћа, Ми лош Цр њан ски је за бе ле жио да је „на ша књи жев ност, (...) 
до брим де лом еми нент на књи жев ност не ис пу ње них на да, ван ред
них фраг ме на та ти тан ских уз ви ка, при гу ше них бр зо”.1 Уста ју ћи 
про тив те о ри је ко ја успех и вред ност књи жев ног де ла ме ри степе
ном пи шче вог си ро ма штва, ње го ве ома ло ва же но сти у дру штве ној 

* Текст је на стао у окви ру про јек та „Уло га срп ске пе ри о ди ке у фор ми ра њу 
књи жев них, кул тур них и на ци о нал них обра за ца” (бр. 178024) ко ји фи нан си ра 
Министарствo про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја.

1 Ми лош Цр њан ски, „Би сер ни сти хо ви о Ве не ци ји”, Есе ји, Но лит, Бе о град 
1984, 30.
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хи је рар хи ји и по ро дич них не при ли ка ко је су га спу та ва ле у кре
а тив ном про це су, Цр њан ски под се ћа да су „нај ви ши мо мен ти 
умет но сти по сле ди це исто то ли ко ако не и ви ше, ве дри не, без бри
жно сти и ра до сти”.2 Со ци о ло шки уви ди Ми ло ша Цр њан ског у 
ве зи са ва жно шћу ма те ри јал них усло ва за умет нич ко ства ра ње 
оп ште су ме сто и ги но кри тич ких на по ра ре кон струк ци је књи жев
не тра ди ци је, би ло да су екс пли ци ра ни у до ма ћој фе ми ни стич кој 
кон тра јав но сти, од но сно ње ној кри ти ци, или пак пред ста вља ју 
те мељ европ ског ги но кри тич ког дис кур са.

Ме ђу тим, за раз ли ку од „ван ред них фраг ме на та” пи са ца, 
ко ји ужи ва ју по др шку па тро на та „ли те ра р ног по лу си сте ма” и при
сут ни су у ка нон ским то ко ви ма срп ске књи жев но сти, „ван ред ни 
фраг мен ти” књи жев но сти ко ју су пи са ле же не ма хом су пре пу
ште ни књи жев но и сто риј ском за бо ра ву. У слу ча ју спи са те љи ца, 
ван ред на фраг мен тар ност се огле да и на кван ти та тив ном, не са мо 
ква ли та тив ном пла ну ко ји је Цр њан ски, пре вас ход но, имао на 
уму. Мо же се да ка ко по ста ви ти пи та ње о ре ле вант но сти ис тра
жи ва ња опу са не ве ли ког оби ма, нај че шће ра су тог по пе ри о дич ним 
из да њи ма, са чи ме се у ве ли кој ме ри да нас су сре ћу ис тра жи ва чи/
це  жен ске књи жев но сти. Ви ше де це ниј ски књи жев но и сто риј ски 
за бо рав ства ра ла штва по је ди них спи са те љи ца им пли ци ра оправ
да ност њи хо вог ис кљу чи ва ња из чи та лач ког/ис тра жи вач ког хо ри
зон та. Ме ђу тим, фраг мен тар ност ства ра ла штва же на ни је ре зул тат 
ства ра лач ке не мо ћи, већ је по че сто, су де ћи по до ступ ним би о гра
фи ја ма спи са те љи ца и њи хо вим ис ка зи ма, ре зул тат осу је ће них 
на ме ра и „не ис пу ње них на да” у дру штву ко је жен ско ау тор ство 
и кре а тив ност ни је ува жа ва ло и вред но ва ло на од го ва ра ју ћи на
чин. Ства ра лач ка фраг мен тар ност же на, али и фраг мен тар ност 
ар хив ске гра ђе и ру ко пи сне остав шти не, те до ступ них би о граф ских 
и би бли о граф ских по да та ка, иа ко умно го ме оте жа ва са вре ме но 
ис тра жи ва ње и ре ак ту е ли за ци ју жен ске књи жев но сти, не мо же 
би ти али би за књи жев но и сто риј ски не мар ко ји упор но оп сто ја ва.

О „ван ред ним фраг мен ти ма” се да нас мо же раз ми шља ти са 
раз ли чи тих ди сци пли нар них по зи ци ја, би ло да их при зи ва мо у 
ис тра жи вач ко окруж је раз ма тра ју ћи со ци о ло шке аспек те књи жев
ног ства ра ња, за ко је на ро чи то ва ља има ти слу ха у слу ча ју ства
ра ла штва же на, би ло да из у ча ва мо ства ра лач ке ме ан дре јед ног 
раз до бља или по е ти ке. Ре ак ту е ли за ци ја „ван ред них фраг ме на та” 
спи са те љи ца у раз ли чи тим ис тра жи вач ким кон тек сти ма иза зов на 
је и са ста но ви шта пре и спи ти ва ња уста ље них књи жев но и сто риј
ских обра за ца. Та ко, на при мер, про ши ри мо ли пред мет но по ље 

2 Исто. 
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ис тра жи ва ња ме ђу рат ног раз до бља ства ра ла штвом ау тор ки по пут 
Ол ге Гр бић, Сми ље Ђа ко вић, Ве ре Ива нић, На де Јо ва но вић или 
Се ле не Ду кић, ко је су иза се бе оста ви ле не ко ли ко тек сто ва или 
јед ну књи гу, број ни ис тра жи вач ки иза зо ви се отва ра ју. Чи та ње и 
ис тра жи ва ње ства ра ла штва спо ме ну тих ау тор ки не са мо да је при
лог ви дљи во сти же на на књи жев ној сце ни у од ре ђе ној епо хи или 
у окви ру од ре ђе ног по кре та или по е тич ких тен ден ци ја, што је већ 
са свим ва љан раз лог да се ин тен зив но ра ди на њи хо вој ре ак ту е ли
за ци ји, већ ана ли за њи хо вих тек сто ва про ду бљу је, па и уз др ма ва 
по сто је ће зна ње о књи жев ној про шло сти.

До са да шња ис тра жи ва ња ства ра ла штва на ве де них спи са те
љи ца, при ме ра ра ди, от кри ва ју да је реч о из у зет но ино ва тив ним 
ау тор ка ма ко је су два де се тих и три де се тих го ди на под јед на ко 
екс пе ри мен ти са ле и про во ци ра ле књи жев не и кул тур не нор ме као 
и њи хо ви „ге не ра циј ски ис пи сни ци”. Осве тља ва ње њи хо ве по е тич
ке фи зи о но ми је по ка зу је се зна чај ним и са ста но ви шта ги но цен
трич ног књи жев ног исто ри о гра фи са ња, али и са ста но ви шта до
ми нант ног књи жев ног то ка, упр кос то ме што је реч о „ван ред ним 
фраг мен ти ма”. При по вет ке Сми ље Ђа ко вић, „По сле рат ни пут ни ци” 
(Ми сао, 1930) и „Ујак Ак сен ти је” (Ми сао, 1932), про ши ру ју те мат
скомо тив ски ра спон екс пре си о ни стич ке при по вет ке, а улан ча ва ње 
при по ве да ка спи са те љи ца слич них на ра тив них ком плек са оправ
да ва го вор о жен ској екс пре си о ни стич кој при по ве ци.3 Књи ге На де 
Јо ва но вић У жи вот ви зи ја чи ја је моћ исти на (1924) и Ол ге Гр бић 
Суд би на Ве ре Пе тро ви ће ве (1925), у ко ји ма се пре ла ма ју фем ни
стич ки дис курс и аван гард ни на ра тив ни по ступ ци, ино ва тив на 
су оства ре ња на пла ну ро ма неск них екс пе ри ме на та по чет ком два
де се тих го ди на про шлог ве ка, ко ја отва ра ју но ве пер спек ти ве у 
раз у ме ва њу по е ти ке аван гард ног крат ког ро ма на чи ја до са да шња 
ис тра жи ва ња ни су укљу чи ва ла ро ма не спи са те љи ца.4 Две при по
вет ке Се ле не Ду кић, „Пре ђе” (Срп ски књи жев ни гла сник, 1926) и 
„Ја као кћи” (Ле то пис Ма ти це срп ске, 1931), та ко ђе су ве о ма про
во ка тив не са ста но ви шта екс пе ри мен тал них на ра тив них по сту па
ка, на ро чи то сво јим ис ко ра ком у над ре а ли стич ко озрач је и пси хо
а на ли тич ким трет ма ном јед не од та бу те ма срп ске књи жев но сти, 
од но са ћер ке и мај ке. Сто га се њи хо во (да ље и си сте мат ско) ис тра
жи ва ње чи ни из у зет но ва жним, јер оно отва ра мо гућ ност да сли ку 
о књи жев ној про шло сти учи ни мо ин те гра тив ни јом и ино ва тив ни

3 Вид. Је ле на Ми лин ко вић, „Ис ку ство ра та у про зи Сми ље Ђа ко вић”, 
Књи жен ство, бр. 7, 2017, http://www.knji zen stvo.rs/ma ga zi ne.ph p?text=206.

4 О то ме сам пи са ла у дру гим сту ди ја ма. Вид. Жар ка Свир чев, Аван гар
дист ки ње. Огле ди о срп ској (жен ској) аван гард ној књи жев но сти, Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност – Фон да ци ја „Ста ни слав Ви на вер”, Бе о град 2018.
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јом и ве ли ку при чу о „не ис пу ње ним на да ма” на ше књи жев но сти, 
про же ту број ним не прав да ма, бар на књи жев но и сто риј ском пла ну 
ис пра ви мо.

Јед на од ау тор ки ко ја је два де се тих го ди на про шлог сто ле ћа 
оста ви ла иза се бе „ван ред не фраг мен те” је и Ми ли ца Ми ми Ву ло
вић. Ње ну би о гра фи ју и рад нат кри ли ле су пак би о гра фи је дру гих 
чла но ва ње не по ро ди це. Ми ли ца Ву ло вић је би ла ћер ка ин же ње ра, 
ми ни стра и пред сед ни ка оп шти не Бе о град Ве ли сла ва Ву ло ви ћа, 
су пру га Вла ди ми ра Вел марЈан ко ви ћа, дра ма тур га, при по ве да ча 
и есе ји сте и мај ка спи са те љи це Све тла не Вел марЈан ко вић, а њен 
стриц је био Све ти слав Ву ло вић, књи жев ни кри ти чар и исто ри чар. 
Ми ли ца Ву ло вић је сту ди ра ла у Фран цу ској, го во ри ла је два је зи ка, 
пре во ди ла са фран цу ског и об ја ви ла не ко ли ко књи жев них ра до ва.5 
По сма тра мо ли име на чла но ва ње не по ро ди це као би о граф ске 
на тук ни це, сва ка ко да би смо би о гра фи са ње Ми ли це Ву ло вић, 
од но сно њен ства ра лач ки кон текст (али и ње гов пре кид) мо гли 
упот пу ни ти и по је ди ним прет по став ка ма, од но сно на ра ти ви ма 
ко ји се ти чу, ре ци мо, обра зо ва ња, кул тур не мо бил но сти, кла сне 
при пад но сти и со ци јал не стра ти фи ка ци је, те род не аси ме три је у 
мо гућ но сти ма при сту па сфе ри јав ног де ло ва ња.6

 Ме ђу тим, већ и ова ко са же ти би о граф ски по да ци, ко ји оме
ђу ју де ло ва ње же не на ње не тра ди ци о нал не род не уло ге, ево ци ра ју 
раз ми шља ња Та тја не Ро сић о по лу сло же ни ци „же напи сац” у срп
ској кул ту ри чи је „ре чи озна ча ва ју не са мо мо гућ ност ску пља ња 
по афи ни те ту већ и не при хва та ње иден ти те та ко ји су се по свом 
афи ни те ту у њи ма ску пи ли и по ве за ли”.7 Ро си ће ва да ље за па жа 

5 По зна то је и да је Ми ли ца Ву ло вић би ла ан га жо ва на у ра ду Удру же ња 
при ја те ља умет но сти „Цви је та Зу зо рић” у окви ру Ли ков не (а не Књи жев не) сек
ци је. Ра ди на Ву че тић Мла де но вић сма тра је јед ном од нај за слу жни јих за успех 
ове нај пло до твор ни је сек ци је Удру же ња, Ра ди на Ву че тић Мла де но вић, Евро па 
на Ка ле мег да ну: „Цви је та Зу зо рић” и кул тур ни жи вот Бе о гра да (1918–1941), 
Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је, Бе о град 2003, 50.

6 У до са да је ди ном об ја вље ном тек сту о књи жев ном де лу Ми ми Ву ло вић, 
Ста ни сла ва Ба раћ лу цид но скре ће па жњу и на ње ну не ви дљи вост у на сле ђи ва њу 
по ро дич ног име на. На и ме, осве тља ва ју ћи ми те му о ва жно сти по ре кла са др жа ну 
у ко ва ни ци Вел мар, на ко јој су ин си сти ра ли и Вла ди мир и Све тла на Вел марЈан
ко вић, Ба ра ће ва нај пре ис ти че нео бич ну чи ње ни цу за на шу па три ли не ар ну кул
ту ру: „Иа ко са мо де ли ми це и пре се че но на по ла, име јед не же не [МАР – пр ви слог 
име на Ма ри ја, Вла ди ми ро ве мај ке – нап. Ж. С.] оста ло је са чу ва но за сво је на след
ни ке, у њи хо вом пре зи ме ну”, до да ју ћи, да ље, да се „ни ко ни је се тио да сле ди 
при мер Вел марЈан ко ви ћа, па ни ње го ва ро ђе на кћи. Она је у свом пре зи ме ну 
чу ва ла име сво је ба ке, али је за то име, или пре зи ме, све јед но, ње не мај ке из бри
са но из да љег књи же ња, ка ко то по оби ча ју и би ва”, Ста ни сла ва Ба раћ, „Ми ми В. 
Ву ло ви ће ва”, Без да не све тло сти. О књи жев ном де лу Све тла не Вел марЈан ко вић, 
збор ник, прир. Ми хај ло Пан тић, Би бли о те ка гра да Бе о гра да, Бе о град 2012, 50.

7 Та тја на Ро сић, „Же напи сац: ки борг у срп ској књи жев но сти?”, Те о ри је и 
по ли ти ке ро да: род ни иден ти те ти у књи жев но сти ма и кул ту ра ма ју го и сточ не 
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да је то „реч ко ја пред ста вља ме сто су ко бље них иден ти те та и 
сте ре о ти па; же напи сац је, од у век, у срп ској вер зи ји при че, би ће 
по дво је но из ме ђу род ног и про фе си о нал ног иден ти те та, би ће у 
про це пу, у гра нич ном про сто ру цр ти це, би ће ко је пре би ва у ли
ми нал ним про сто ри ма не пре кид них пре о бра жа ја”.8 Ис тра жи ва ње 
тек сто ва ко је је Ми ли ца Ву ло вић об ја ви ла по по врат ку са сту ди ја 
из Па ри за и пре уда је има за циљ да осве тли рад спи са те љи це, 
да га из ву че из та ме ли ми нал но сти цр ти це на де сну оба лу по лу
сло жени це, од но сно да под стак не још је дан пре о бра жај Ми ли це 
Ву ло вић и у књи жев но и сто риј ском сми слу осве тли лик Ми ми 
Ву ло вић.9

Би бли о граф ске ре фе рен це Ми ли це Ву ло вић, од но сно Ми ми 
В. Ву ло ви ће ве/Ву ло вић, ка ко се ау тор ка пот пи си ва ла, су ге стив но 
упу ћу ју на по тен ци јал не ис тра жи вач ке прав це10:

– M. В. Ву ло ви ће ва, [„Ви дим не жно, бе ло па пер је...”], пе сма у про зи, 
Ми сао, књ. III, бр. 5, 1920, стр. 1250.

– Ми ми В. Ву ло ви ће ва, „Смех”, пе сма у про зи, Ми сао, књ. V, бр. 4, 1921, 
стр. 261.

– Ми ми В. Ву ло вић, „Фан та зи ја”, пе сма у про зи, Ми сао, књ. VI, бр. 3–4, 
1921, стр. 186. 

– Ми ми В. Ву ло вић, „Бол”, пе сма у про зи, Ми сао, књ. VII, бр. 1, 1921, 
стр. 29–30.

– Ми ми Ву ло ви ће ва, „Лаж”, пе сма у про зи, Ми сао, књ. VII, бр. 3, 
1921, стр. 182.

Евро пе, збор ник, ур. Та тја на Ро сић, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 
2008, 14.

8 Исто, 14–15.
9 У ме мо ар ској књи зи Про зра ци 2 Све тла на Вел марЈан ко вић се на јед ном 

ме сту освр ну ла и на књи жев ни та ле нат сво је мај ке. Опи су ју ћи ње но из у зет но 
сна ла же ње у дак ти ло граф ским по сло ви ма на кон Дру гог свет ског ра та у адво кат
ској кан це ла ри ји Чер ни шев ског и Ни ко ли ћа, ау тор ка ис ти че да је ве шти ну и 
ис ку ство сте кла док је ку ца ла тек сто ве свог су пру га: „Зар ни је би ла за ду же на 
за по прав ке, да нас би се ре кло лек тор ске, у књи жев ним тек сто ви ма Вла ди ми ра 
Вел марЈан ко ви ћа, оне бит не је зич ке по прав ке о ко ји ма ни кад ни ко ни шта ни је 
са знао? Не по гре шно је осе ћа ла је зик, не са мо због то га што је, го то во ви ше од 
свих нас, бе жа ла у чи та ње као скло ни ште од жи во та. Свој дар за је зик и за књи
жев но пи са ње би ла је по кло ни ла чо ве ку за ко га се уда ла, без жа ље ња”, Све тла на 
Вел марЈан ко вић, Про зра ци 2, Ла гу на, Бе о град 2015, 57–58.

На на слов ни ци дру гог, до пу ње ног из да ња ро ма на Ожи љак (1999) штам
па на је фо то гра фи ја Пор тре та гђе Вел марЈан ко вић Вељ ка Ста но је ви ћа сни
мље на око 1930. го ди не. Сли ка је из го ре ла за вре ме бом бар до ва ња 1941. го ди не. 

10 На во дим би бли о гра фи ју у це ли ни, јер су се у Би бли о гра фи ји ча со пи са 
Ми сао: 1919–1937, тек сту ком би се ис тра жи ва чи ве ро ват но нај пре обра ти ли у 
тра га њу за ау тор ки ним ре фе рен ца ма, пот кра ле гре шке. У ре ги стру псе у до ни ма 
До бри ло Ара ни то вић као псе у до ним свр ста ва име М. В. Ву ло ви ће ва, од но сно 
Ми ми М. Ву ло ви ће ва и два пу та га раз ре ша ва као Ми ли ца Јан ко вић.
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– М. В. Ву ло ви ће ва, „Не мир из ме ђу че ти ри зи да”, при по вет ка, Ми сао, 
књ. X, бр. 7, 1922, стр. 1740–1751.

– Ми ми В. Ву ло вић, „Кроз рит мо ве ве ли ке љу ба ви”, пе сма у про зи, 
Жен ски по крет, бр. 7, 1923, стр. 333–334.

Би бли о граф ске ре фе рен це, од но сно пе ри о дич не пу бли ка ци
је у ко ји ма је Ми ми Ву ло вић об ја вљи ва ла, вре ме об ја вљи ва ња, 
ге но ло шки по да ци и на сло ви тек сто ва као па ра тек сто ви ин тер пре
та тив ног по тен ци ја ла под сти чу по ста вља ње на чел не хи по те зе о 
ње ном ства ра ла штву као из ра зи то мо дер ни стич ком и аван га рд ном 
опу су. Ар гу мен то ва ње у при лог овој хи по те зи под ра зу ме ва не 
са мо ана ли зу мор фо ло шких ка рак те ри сти ка ње них тек сто ва већ 
и њи хо во пре ци зно по зи ци о ни ра ње уну тар кон тек ста књи жев ног 
по лу си сте ма, са ци љем да се по ка же да укљу чи ва ње „ван ред них 
фраг ме на та” жен ске књи жев но сти у ис тра жи ва ње уно си но ву ди
на ми ку у раз у ме ва ње књи жев не про шло сти. 

У пр вој по ло ви ни два де се тих го ди на про шлог ве ка ча со пис 
Ми сао је био обе ле жен две ма фа за ма, ко је су у по е тич кокул ту
ро ло шком сми слу по до ста раз ли чи те. Нај пре, од осни ва ња до 1922. 
го ди не ча со пис је у по е тич ком сми слу бли зак тра ди ци о нал ни јим 
из ра зи ма и мо дер ни стич ким тен ден ци ја ма, да би у пе ри о ду 1922–
1923. го ди не, то ком ког ча со пис уре ђу је Ран ко Мла де но вић, по стао 
јед но од во де ћих гла си ла аван гар ди ста.11 На кон 1923. го ди не ча
со пис се на но во окре ће пр во бит ној уре ђи вач кој кон цеп ци ји. По ред 
раз ли ка у уре ђи вач кој по ли ти ци на по е тич ком пла ну, за ги но кри
тич ка ис тра жи ва ња је ва жан и од нос ча со пи са пре ма тзв. жен ском 
пи та њу. Но ви ја ис тра жи ва ња ча со пи са по ка за ла су да је „аван гар
д на Ми сао” из ра зи то не фе ми но фил на, док је ча со пис пре и на кон 
уред ни ко ва ња Ран ка Мла де но ви ћа не го вао фе ми но фил ну уре ђи
вач ку по ли ти ку.12

11 Ча со пис Ми сао је по кре нут у Бе о гра ду 1. но вем бра 1919. го ди не и из
ла зио је до апри ла 1937, са јед ним пре ки дом у пе ри о ду од 1934. до 1936. го ди не. 
На уред нич ком ме сту су се сме њи ва ли Ве ли мир Жи во ји но вић и Си ма Пан ду
ро вић, а по ред њих ча со пис су уре ђи ва ли и Ран ко Мла де но вић, Жив ко Ми ли
ће вић и Ми лан Ђо ко вић. По ред дру ге се ри је Срп ског књи жев ног гла сни ка, 
Ми сао пред ста вља цен трал ни ча со пис ме ђу рат не епо хе.

12 Из раз „фе ми но фил на уре ђи вач ка по ли ти ка” Ста ни сла ва Ба раћ пре узи
ма од Је ле не Пе тро вић, раз ра ђу ју ћи га, од но сно кон цеп ту а ли зу ју ћи га: „Под пој мом 
фе ми но фил ни под ра зу ме ва ју се они ча со пи си ко ји су, у пе ри о ду про цва та жен
ске штам пе, за хва љу ју ћи про до ру еман ци па тор ских дис кур са, у но во на ста лој 
Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, ка сни је Кра ље ви не Ју го сла ви је, не го ва ли 
жен ско ау тор ство и ба ви ли се тзв. жен ским пи та њем, иа ко по сво јој основ ној 
на ме ни, па чак ни уз гред ном де кла ри са њу ни су би ли ни „жен ски” ни фе ми ни
стич ки. Као до дат ни кри те ри јум де фи ни са њу ова кве уре ђи вач ке про ве ни јен
ци је узи ма се жен ски глас у дво стру ком зна че њу: би рач ког пра ва и ау тор ства.” 
Ста ни сла ва Ба раћ, Фе ми ни стич ка кон тра јав ност. Жа нр жен ског пор тре та у 
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Ис тра жу ју ћи жен ску књи жев ност у ча со пи су Ми сао, Је ле на 
Ми лин ко вић је из ло жи ла не ко ли ко за па жа ња ко ја отва ра ју но ве 
пер спек ти ве у раз у ме ва њу ства ра лач ке ди на ми ке по чет ком два де
се тих го ди на. Ре тор ски се за пи тав ши „ка ко би смо схва та ли срп ску 
ме ђу рат ну епо ху, мо дер ни зам и аван гар ду, ка да би смо ува жи ли и 
ис тра жи ли (и) жен ско ис ку ство”, од но сно „да ли би тек сто ви ко је 
су пи са ле же не, као и ча со пи си ко је су уре ђи ва ле про ме ни ли на ше 
уо би ча је но схва та ње мо дер ни зма и аван гар де у срп ској књи жев но
сти”, Ми лин ко ви ће ва кон ста ту је да би у том слу ча ју „си гур но (...) 
сли ка о књи жев ним кре та њи ма, ча со пи сној сце ни, као и о по је ди
нач ним ча со пи си ма би ла дру га чи ја”.13 Ау тор ка је по ка за ла да мо дер
ност кон зер ва тив ној Ми сли Пан ду ро ви ћа и Жи во ји но ви ћа обез
бе ђу ју упра во при ло зи же на и ре пре зен та ци ја жен ског ис ку ства.14 
Иа ко се о Пан ду ро ви ће вој и Жи во ји но ви ће вој Ми сли на чел но мо же 
го во ри ти као кон зер ва тив ној, и пре 1922. го ди не у ча со пи су је 
до шло до про бо ја дру га чи јих по е тич ких ори јен та ци ја. Не са мо да 
при су ство Ран ка Мла де но ви ћа, Ста ни сла ва Кра ко ва или Ми ло ша 
Цр њан ског упу ћу је на по е тич ку ви ше слој ност „аван гард не Ми сли”, 
већ о ви ше гла сју по е тич ких па ра диг ми све до че и, на при мер, по ет
ски тек сто ви Ани це Са вић Ре бац и Да ни це Мар ко вић, као и Ми ми 
Ву ло вић.

Пе сме у про зи Ми ми Ву ло вић об ја вље не у Ми сли отва ра ју 
нок ту рал не и сно вид не про сто ре не мир них уну тра шњих ис ку ста
ва до жи вљај ног су бјек та. У фан та стич ком про сто ру сна пре ла ма се 
су спрег ну та же ља са пу но ћом ис ку ста ва ко ја би ва осен че на ан
кси о зно шћу, умо ром и до са дом ко ји ма је бре ме ни та сва ко дне ви ца. 
Сва ка про за и да је јед на епи зо да одва ја ња од ре ал но сти из ра зи то 

срп ској пе ри о ди ци 1920–1940, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 
2015, 110. Ау тор ка је по ка за ла да су Но ва Евро па, Ми сао (ми мо уре ђи ва ња Ран ка 
Мла де но ви ћа) и Жи вот и рад ча со пи си фе ми но фил не ори јен та ци је, ис та кав ши 
да бу ду ћа ис тра жи ва ња тре ба да по ка жу да ли се ова од ред ни ца мо же ста ви ти 
уз дру гу се ри ју Срп ског књи жев ног гла сни ка и Ле то пи са Ма ти це срп ске.

13 Је ле на Ми лин ко вић, „Жен ска књи жев ност у ча со пи су Ми сао (1919–1937)”, 
од бра ње на док тор ска ди сер та ци ја, Фи ло ло шки фа ку ле тет, Бе о град 2015, 106–107.

14 Ми лин ко ви ће ва, на при мер, на во ди да ау тор ке ни су екс пе ри мен ти са
ле са фор мом и у том сми слу ни су бли ске тек сту ал ној прак си аван гар де. „Ме
ђу тим, са др жин ски, ау тор ке су, по себ но у при по вед ној про зи и есе ји сти ци, 
по ка за ле ви сок сте пен мо дер но сти и све сти о соп стве ном вре ме ну и ње го вим 
су штин ским про бле ми ма. Па та ко, на при мер, у фор мал ним окви ри ма на из глед 
тра ди ци о нал не при по вет ке, Ан ђе ли ја Ла за ре вић да је свој до при нос рас пра ви 
о абор ту су, го ру ћем пи та њу жен ске фе ми ни стич ке јав но сти, а Ми ли ца Јан ко вић 
пре ци зно ски ци ра со ци јал ноеко ном ски ста тус умет ни ка. Јул ка Хла пец Ђор ђе вић 
у есе ју о Дра ги Де ја но вић ана ли зи ра и по ку ша ва да раз ре ши од нос на ци о нал ног 
и фе ми ни стич ког, док Ксе ни ја Ата на си је вић пи ше о пре пре ка ма, пред ра су да ма 
и ми зо ги ни ји про тив ко јих су се бо ри ле ве ли ке же не, пе сни ки ње и фи ло зоф ки ње 
ан тич ке Грч ке”, исто, 100–101. 
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ин тро спек тив не ју на ки ње, од сеч не и лу цид не ми сли, пот пу но 
ли ше не сен ти мен тал но сти и па те ти ке, јед но пу то ва ње на ком се 
по ма ља ју не про зир не и за чуд не фи гу ре. Је зик je згу снут, па ра так
сич ки стил уно си ди на ми зам, ре флек си ја је уз дрх та ла по пут те ле
сних сен за ци ја ко је се кат кад сте но граф ски бе ле же у ли ми нал ном 
ис ку стве ном про сто ру.

У про за и ди „Лаж”, по е тич ки бли ској екс пре си о ни зму, са ко
јим су у до ти ца ју и дру ге ау тор ки не пе сме у про зи, до жи вљај ни 
су бје кат је са чи њен сав од су да ра и рас це па свог уну тра шњег би ћа 
и ствар но сти ко ја га окру жу је. Лу та ње, по тра га за исти ном и су
о ча ва ње са при ви ди ма ко ји по пут ко пре не пре кри ва ју опу сто ше ност 
све та у осно ви је ег зи стен ци јал ног не ми ра. Емо ци о нал на ви ви
сек ци ја ин тер тек сту ал но је пре мре же на уто пиј ским про јек ци ја ма 
свој стве ним жен ској по е зи ји тих го ди на:

Идем ве ли ким вр том жи во та... По сма трам мла дост, смех, без
бри жност и слу шам дра же сне ре фре не бе смрт не пе сме. За но си ме 
игра ње бле дих де ви ца, рас пу ште не ко се, бо је је се њег ли шћа, под по
љуп ци ма рас ка ла шног сун ца и опој ног ми ри са нар ци са... Же лим да 
уче ству јем у том ве се љу... Про ле ће, мај, љу би чи це, до но се Искре ност.

Ва рам се тад. Хлад но ћа чуд но ва то об у зи ма мо је те ло. Ужа
са ва ме пра зни на и ни штав ност све га. Мо ја же ља ме гро зи... Ви дим 
ка ко леб ди над вр том: Лаж.15

Але го риј ске је ди ни це се сме њу ју са ре флек сив ним ли ни ја ма 
кри тич ки на стро је не ми сли, оне спо ко је но ухва ће не у епи сте мо ло
шку „сле пу мр љу”. Ди на мич но сме њи ва ње ин тен зив них осе ћа ња, 
рас по лу ће ност из ме ђу хте ња и мо гућ но сти, ко ја пре ра ста у ау тор
кин по е тич ки то пос, сли ва се у „очај ни крик мо је ду ше”. Па са жи 
по чи њу гла го ли ма стре пим, идем, ва рам се, лу там, тра жим, ва
рам се, стре пим, ме ђу тим, реч је о уну тра шњем кре та њу, кре та њу 
у ду би не соп стве ног би ћа из чи је ну три не про го ва ра у свим про
за и да ма. По тен ци ра на ста ња стреп ње и за блу де по ја ча ва ју осе ћај 
уо бру че но сти, не из ве сно сти и не мо гућ но сти ко нач ног ег зи стен
ци јал ног ис пу ње ња, што је су ге ри са но и кру жном ком по зи ци јом 
ко ју опа су ју рад ње и ста ња ис так ну та на ини ци јал ним по зи ци ја ма 
тек сту ал них сег ме на та.

Од пр ве об ја вље не, не на сло вље не про за и де, чи ји увод ни ре до ви 
„Ви дим не жно, бе ло па пер је...” ини ци ра ју бла гост ко ја про жи ма 
за пи та ност над су ко бом Све тло сти и Мра ка, ау тор ки на има ги на
ци ја у ка сни јим тек сто ви ма по ста је опо ри ја, се жу ћи на по је ди ним 

15 Ми ми В. Ву ло ви ће ва, „Лаж”, Ми сао, књ. VII, бр. 3, 1921, 182.
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ме сти ма до ни хи ли стич ког ре ги стра. Обе сми шље но сти све та, 
ње го вој ис пра зно сти лир ска ју на ки ња се су прот ста вља, не без на
но са па те тич но сти, „сме хом гро зним и стра шним”, „сме хом ле де
ним и пра зним, ко ји би хлад ним да хом уни штио ма ле на зрн ца До
бро га и пра зни ном сво јом ис пу нио мо је гру ди”, „сме хом вла жним 
и мо дрим, ко ји би са ку пио, у свом гро зни ча вом дрх та ју, све су зе”.16 
На од су ство уто чи шта упу ћу је пре те ћа ам би ва лент ност свих то по
ни ма, од за тво ре них до отво ре них про сто ра. Се ми о тич ки по тен
ци јал (де во јач ке) со бе по себ но је ис так нут у про за и ди „Бол” и 
се же од ње не сва ко днев не про за ич но сти („Спо кој не и мир не сли ке 
соб не, и да ље ту по гле да ју. Ни шта ви ше, ни шта.”) до про сто ра ис пу
ње ног фан том ским при ка за ма. Ста кло про зо ра ре флек ту је бле ди 
лик, не про зир ни од раз са ме ју на ки ње или утвар них ми сли и же ља. 
Ми сао од но сно ка зи ва ње се за у ста вља на гра ни ци из ре ци во сти, на 
гра ни ци из ме ђу ха лу ци на ци је и ствар но сти ко ја би ва за ма гље на:

Пр сти па да ју је дан дру гом у за гр љај. Је за до сти же срж. Ми
ши ћи се гр че, ши ре... као пре по ло вље ни цр ви. 

Бо гат ство но ћи, пред не ви но шћу пра ско зор ја. 
По вра так све му.
До ла зим у ствар ност, као из ка квог дру гог сна, са ути ском 

за но са, про из ве де ног из јед ног по ле та ка Иде а лу.17

Ствар ност и сан, иде ал и ем пи риј ска да тост, за тво рен и отво
рен про стор, стал но се су че ља ва ју. При ро да као же ље но уто чи ште 
и зна ци не спу та но сти, по пут рас пу ште не ко се или ете рич них 
те ле сних тран сфор ма ци ја, би ва ју та ко ђе оне о би че ни у де ком по
но ва ном про сто ру сна. При ро да се ука зу је као на лич је ра на ко је 
се оспо ља ва ју у „кри ку ду ше” где „Шћу ћу ре на, на зе ле ној гра ни, 
слу шах еле ги ју цр ни не, ви дех мно ге кр ва ве мр ље, на ло за ма, ко је 
су се де ви чан ски при пи ја ле уз зид и мр ко зла то, уз дрх та лог ли шћа, 
што се за но си не бе ским пла вет ни лом”. Ви хор ра за ра при вид спо
ко ја, лир ска ју на ки ња је жељ на да у не мир ном ср цу ко ви тла ца до
сег не не жност ко ја јој упор но из ми че и оста је не до сег ну та у фраг
мен тар ним ви зи ја ма и још фраг мен тар ни јим исеч ци ма ствар но сти.

Пе сма у про зи об ја вље на у Жен ском по кре ту из ра ста из дру
га чи јег има ги на тив ног и емо тив ног фун ду са. Го ди не 1923, ка да 
Ми ми Ву ло вић об ја вљу је „Кроз рит мо ве ве ли ке љу ба ви”, Жен ски 
по крет је кључ на ми кро ин сти ту ци ја фе ми ни стич ке кон тра јав но сти.18 

16 Ми ми В. Ву ло ви ће ва, „Смех”, Ми сао, књ. V, бр. 4, 1921, 261.
17 Ми ми В. Ву ло вић, „Бол”, Ми сао, књ. VII, бр. 1, 1921, 30.
18 Ви ше о то ме вид. С. Ба раћ, нав. де ло.
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Та ко ђе, по чет ком два де се тих го ди на ча со пис про мо ви ше и не гу је 
мо дер ни стич ку и аван гард ну књи жев ност. У пи о нир ском ис тра
жи ва њу књи жев но сти у Жен ском по кре ту Је ле на Ми лин ко вић 
кон ста ту је да се у ча со пи су прак ти ко ва ла жен ска књи жев ност и 
фе ми ни стич ка кри ти ка, ис ти чу ћи да „књи жев ни при ло зи не са мо 
да су би ли про из вод жен ског ау тор ства, већ су и те ма ти зо ва ли жен
ско ис ку ство и пр о бле ма ти зо ва ли су пи та ња ко ја се ти чу жен ске 
осе ћај но сти, те ле сно сти, сек су ал но сти, а за тим и пи та ња бра ка и 
про сти ту ци је, о че му се ин тен зив но рас пра вља ло и на стра ни ца ма 
ча со пи са. У том сми слу књи жев ност је на чел но гле да но по др жа
ва ла оп шту те о риј скоиде о ло шку плат фор му на ко јој се ба зи ра ла 
уред нич ка по ли ти ка ча со пи са”.19 Ми лин ко ви ће ва до да је да се „ови 
при ло зи (...) ма хом не ис цр пљу ју ис кљу чи во у про па ганд ној свр си, 
већ пред ста вља ју и успе шне књи жев не тек сто ве, а не ки од њих (по
себ но из кор пу са по ет скопро зних тек сто ва) мо гу се увр сти ти у зна
чај на мо дер ни стич ка оства ре ња срп ске (жен ске) књи жев но сти”.20

Сти ца ње уви да у књи жев ну про дук ци ју Жен ског по кре та 
отва ра но ве пер спек ти ве у по гле ду на мо дер ни зам и аван гар ду, 
на ро чи то у ве зи са њи хо вим ма ску ли ни стич ким кон цеп том ко ји 
до ми ни ра књи жев но и сто риј ским зна њем. У Жен ском по кре ту је 
ра них два де се тих го ди на аван гард на књи жев ност про мо ви са на, 
о њој је пи са но зна лач ки и кон ге ни јал но; ча со пис је из не дрио јед ну 
од нај бо љих аван гард них кри ти чар ских фи гу ра, Ми ли цу Ко стић 
Се лем. Жен ски по крет је, та ко ђе, био кре а тив на ра ди о ни ца за ау тор
ке, те су ра них два де се тих го ди на аван гард не тек сто ве у ча со пи
су об ја вљи ва ле На да Јо ва но вић, Јул ка Хла пец Ђор ђе вић, Ми ли ца 
Ко стић Се лем, Ста на Ка ша нин, а по је ди не од њих су у сво јим 
ка сни јим де ли ма и ра ди ка ли зо ва ле по чет ни по е тич ки им пулс ка 
екс пе ри мен ту, за ко ји је Жен ски по крет имао слу ха.21

Апо те о за жен ског за јед ни штва, ко ја је и иде о ло шка осно ва 
Жен ског по кре та, про жи ма про за и ду Ми ли це Ву ло вић „Кроз 
рит мо ве ве ли ке љу ба ви” по све ће ну Ми ли ци Ко стић. Ау тор ка ис
пи су је ис ку ство чи та ња пе сме Ми ли це Ко стић:

И сва се пре да јем и пру жам и че кам. / И бу де се сва зе ле ни ла 
и ру ме ни ла. / На мо је те ло, као на цве ће па да ро са, кроз мо је ко се 
као кроз гра не шу ми ла хор. / Бу де се сва зе ле ни ла и ру ме ни ла у њој. 
/ При ро да ле жи ду бо ко у ме ни, а ја сам слу чај но у њој. / Све се 

19 Ј. Ми лин ко вић, нав. де ло, 121–122.
20 Исто.
21 О аван гард ним тен ден ци ја ма у Жен ском по кре ту пи са ла сам у по себ ној 

сту ди ји. Вид. Ж. Свир чев, нав. де ло.
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спо ји ло. / Све се оба ви ло илу зи јом Ва ше љу ба ви. Све жи ви рит мом 
Ва ших сно ва. / Јер Ва ша пе сма па да на све.22 

Су срет две же не, две чи та тељ ке, али и две спи са те љи це, из
ро ди ће же љу за при сно шћу у чи јој осно ви се мо же пре по зна ти оно 
што су са вре ме не те о ре ти чар ке по сту ли ра ле у окви ру фе ми ни стич
ке те о ри је чи та ња – „от кри ва ње, ар ти ку ли са ње и раз ра да по зи тив
них из ра за жен ске тач ке гле ди шта, ве ли ча ње оп стан ка ове тач ке 
гле ди шта упр кос огром ним си ла ма ко је јој се су прот ста вља ју”.23 
Овај су срет из не дри ће „ди ја лек ти ку ко му ни ка ци је” (на су прот 
ди ја лек ти ци кон тро ле) ко ја је свој стве на фе ми ни стич ки про фи
ли са ном чи та њу, ко је је, ре чи ма Па тро си нио Швај карт, обе ле же но 
„по ри вом за по ве зи ва њем”24 и ства ра њем за јед ни це фе ми ни стич
ких спи са те љи ца и чи та тељ ки. Су срет „опе ван” у про за и ди про жет 
је ве дри ном и ра до шћу, или пак из ра ста из ве дри не и ра до сти о 
ко ји ма је пи сао Цр њан ски.

При ро да је ва жан хро но топ у тек сто ви ма спи са те љи ца ра них 
два де се тих го ди на. То пос не спу та ног ужи ва ња жен ског те ла у 
при ро ди, ста па ња са ње ним рит мо ви ма и енер ги јом уво ди у сво јој 
пе снич кој збир ци Са уских ста за (1919) Је ла Спи ри до но вић Са вић. 
При ро да је у ње ној по е зи ји ме сто же ни не сло бо де и не спу та но сти 
ко је сим бо ли ше де во јач ки плес, из раз кре а тив не си нер ги је, а та ко ђе 
је и ерот ски обе ле же на. „Лет ње под не” Да ни це Мар ко вић (Срп ски 
књи жев ни гла сник, 1922) ин тер тек сту ал но се на до ве зу је на исто
и ме ну пе сму Је ле Спи ри до но вић Са вић, и то не са мо сво јим на сло
вом већ и сим бо ли за ци јом при ро де и пле са. У пр вој об ја вље ној пе
сми Ми ли це Ко стић Се лем, „Ја, лу та ли ца и са њар ка веч на”, лир ска 
ју на ки ња опе ва че жњу хро но то пи зу ју ћи је, та ко ђе, хо де ћи уским 
ста за ма: „Та ко, кад умор за са ни / А сан про бу ди: / Хте ла бих кроз 
чип ке тре пу ша / Да ми лу јем све зе ле не об рон ке / По ли ве не мај ским 
сун цем би ли ста вим. / И пла ве љу би чи це, на пу пе ле / као усни це 
пр вих по љу ба ца / сти дљи вих, / по кра ђе них, / и об ноћ по ка ја них кроз 
де тињ ске сно ве / и де во јач ке са ве сти”.25 На том фо ну, про за и да Ми
ли це Ву ло вић до би ја сво ју зна чењ ску и сим бо лич ку пу но ћу. Њен 
пеј заж је, та ко ђе, про стор же ни не ау тен тич но сти ван свих па три
јар хал них за ко на.

22 Ми ми В. Ву ло вић, „Кроз рит мо ве ве ли ке љу ба ви”, Жен ски по крет, 
бр. 7, 1923, 334.

23 Па тро чи ниа Швај карт, „Чи та ти нас са ме: при лог фе ми ни стич кој те о ри
ји чи та ња”, прев. Вла ди мир Ка пор, Pro Fe mi na – ча со пис за жен ску књи жев ност 
и кул ту ру, бр. 25/26, 2001, 169.

24 Исто, 172.
25 Ми ли ца Ко стић, „Ја, лу та ли ца и са њар ка веч на”, Ми сао, књ. 12, св.1, 

1923, 668.
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Ани ца Са вић Ре бац је у дип ти ху „Ma gia na tu ra lis” (СКГ, 1922) 
ин тер тек сту ал но осве тли ла лик Пер се фо не ко ја је у под тек сту 
хро но то па при ро де у (аван гард ним) сти хо ви ма пе сни ки ња. Ис тра
жу ју ћи при су ство ми та о Де ме три и Пер се фо ни у ства ра ла штву 
ан гло а ме рич ких спи са те љи ца, Су зан Гу бар је за кљу чи ла да су га 
оне ко ри сти ле ра ди ис тра жи ва ња соп стве ног од но са са кул ту ром, 
зна ју ћи да је зна ње ко је су му шкар ци ду го скри ва ли од њих, у ства
ри, њи хо во зна ње, а овај мит им је слу жио ка ко би ре де фи ни са ле 
соп стве ну са мо свест.26 Па ра диг ма ми та упу ћу је на сек су ал ну ини
ци ја ци ју же не, ко ја под ра зу ме ва на сил но одва ја ње од мај ке и жен
ског за јед ни штва и пот чи ња ва ње му шкар цу, ле ги ти ми шу ћи ти ме 
му шку сек су ал ну до ми на ци ју као си нег до ху кул ту ре бру тал но сти 
у ко јој до ми ни ра му шка моћ.27 За јед ни ца же на, из ко је је Пер се фо
на на сил но би ла отрг ну ту та, ипак чу ва тај не зна ке не по зна те и 
скри ве не мо ћи. По ет ски су бје кат ди сти ха „Ma gia na tu ra lis”, по пут 
сво јих са вре ме ни ца, тра га за „не бив стве ном” стра ном Пер се фо не 
у кул ту ро ло шком сми слу. Соп ство се на но во мо же ус по ста ви ти и 
кон сти ту и са ти тек сти ца њем не по зна те и скри ве не мо ћи, сти ца њем 
уви да у жен ско зна ње и ис ку ство, ре а фир ма ци јом ма те рин ског 
на сле ђа од ког су же не би ва ле и би ва ју ин сти ту ци о на ли зо ва ним 
ди сци пли но ва њем, „над зи ра њем и ка жња ва њем”, отрг ну те. По
вра так ау тен тич ној су бјек тив но сти оства ру је се и чи та њем жен ске 
књи жев но сти, на шта под се ћа лир ска ју на ки ња Ми ми Ву ло вић.

У Ран ко ви ће вој „аван гард ној Ми сли” Ми ли ца Ву ло вић је об ја
ви ла при по вет ку „Не мир из ме ђу че ти ри зи да”, ко ја за вре ђу је да се 
на ђе у ан то ло гиј ским пре гле ди ма ме ђу рат не (аван гард не) при по
вет ке. Из ра ста ју ћи из кру га жен ских тек сто ва о љу ба ви, од но сно 
су о ча ва ња же не са бра ком, ау тор ка по ти ску је у дру ги план екс пли
цит ну кри ти ку дру штве нокул тур них чи ни ла ца ин сти ту ци је бра
ка, ра чу на ју ћи на њи хо во кон тек сту ал но при су ство, и у пр ви план 
ста вља сте но грам све сти ко ја осве шћу је по зи ци ју и ста тус за руч ни
це. Ау тор ки ној фор мал ној ино ва тив но сти у овом тек сту, тех ни ци 
то ка све сти, па жњу је по све ти ла и Ста ни сла ва Ба раћ. Она ис ти че 
да је уме ће ин тро спек ци је, је дан од еле ме на та тех ни ке то ка све сти, 
ау тор ка мо гла да про на ђе и у до ма ћој (жен ској) тра ди ци ји, у Иси
до ри ним Са пут ни ци ма, али је Ми ми Ву ло вић иза бра ла да „уну тра
шњи по глед усме ри ка ира ци о нал ном де лу пси хе”28.29

26 Su san Gu bar, „Mot her, ma i den and the mar ri a ge of de ath: Wo men wri ters 
and an an ci ent myth”, Wo men’s Stu di es, Vol. 6, No. 3, 1979, 303.

27 Исто, 305.
28 С. Ба раћ, „Ми ми В. Ву ло ви ће ва”, нав. де ло, 58.
29 Жан ров ски из бор про за и да по чет ком два де се тих го ди на чи ни Ми ли

цу Ву ло вић бли ском мо дер ни стич ким и аван гард ним тен ден ци ја ма ко је су 
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На ра тор ка је про ниц љи ва и иро нич на мла да же на, ин те лек ту
ал но од не го ва не ми сли, (пре)на гла ше не по тре бе за ин тро спек ци јом. 
Сво је до жи вље не и оче ку ју ће не спо ко је, че жње, стра хо ве и ра до
сти пре ла ма кроз пер спек ти ву „злат ног кру жи ћа” на пр сту. Увод ни 
ре до ви отва ра ју про стор ин тен зив не пси хо на ра ци је, ко ја ће се у 
на став ку раз ви ја ти укр шта њем раз ли чи тих на ра тив них мо ду са у 
са гла сју са рит мом ми сли и да хом те ла, кат кад при вид но оспо ко
је них, кат ка да ус треп та лих до раз дра же но сти:

Нер во зна сам.
Же лим са мо је дан тре ну так пот пу не ти ши не, са мо је дан тре

ну так. Али не знам ра ди че га. Ни шта се на ро чи то ни је де си ло. Баш 
ни шта. Са мо сам ја не мир ни ја.

Мо ре са ња у гр че ви ма. А ја га гле дам.
За што да га не гле дам? Ни је ли оно као сва ка кап мо је кр ви, 

жуд на ми сти ка сна, и пат ње, увек ве ће, моћ ни је пат ње. До са до!
Упра во не знам. Не знам ни шта. Шта сам ја во ле ла? Мој жи вот? 

Са ма ло на по ра као да бих са зна ла све. Али на шта он? У са зна њу 
не ма дра жи. Не за ма рам ли ја се бе, са мо ра ди оног? Ето ви ше ни 
то не знам шта је. Оно? Ах да, да знам. И сме јем се.30 

Оно је брак ко ји на ра тор ку оче ку је и ко ји се на зи ре као обез
гла ша ва ње и спу та ва ње же ни не ин ди ви ду ал но сти, же ље за жи во
том, же ље за раз ли чи тим, ин тен зив ним ис ку стви ма. 

ча со пи си Ми сао и Жен ски по крет не го ва ли. Ге но ло шки из бор про за и да на 
ма ни фест ној рав ни се мо же два де се тих го ди на про шлог ве ка дво стру ко чи та ти. 
С јед не стра не, про за и де су би ле мар кер мо дер ни за ци је из ра за, те фор ма ко ју су 
не го ва ли пи сци и спи са те љи це бли ски аван гард ним стру ја њи ма, по пут Иси до ре 
Се ку лић, Ста ни сла ва Ви на ве ра, Иве Ан дри ћа или Ран ка Мла де но ви ћа. Та ко ђе, 
два де се тих го ди на про за и да је жа нр у ком су спи са те љи це да ле зна чај не до при
но се у фе ми ни стич ки осве шће ним и про грам ски кон ци пи ра ним де ли ма, по пут 
На де Јо ва но вић, или су у овом жан ру чи ни ле от кло не од сво јих по е тич ких кон
стан ти не го ва них у дру гим фор ма ма, као што је то чи ни ла Де сан ка Мак си мо вић. 
Већ од Иси до ри них Са пут ни ка про за и да је жа нр у ко јем се ар ти ку ли ше са мо
свој на и са мо све сна жен ска су бјек тив ност. Ви ше о то ме вид. Бо ја на Сто ја но вић 
Пан то вић, Пе сма у про зи или про за и да, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2012.

Бу ду ћа ис тра жи ва ња жен ског ства ра ла штва два де се тих го ди на би мо гла 
да пру же од го вор на пи та ње има ли осно ва го во ри ти о спе ци фич ној по е ти ци 
про за и да спи са те љи ца, од но сно да ли ин тен зив но огле да ње у про за и да ма два
де се тих го ди на пред ста вља но ви вид „ге но ло шког пак та” из ме ђу спи са те љи ца 
и чи та лач ке пу бли ке; да ли су пе сме у про зи по ље ар ти ку ла ци је жен ске ства ра
лач ке са мо све сти ко ја ра чу на на флу ид ност, не ко хе рент ност и про це су ал ност. У 
том сми слу, да ли је ге но ло шка кон фи гу ра ци ја про за и де ко ја не ра чу на на уки
да ње раз ли ке ме ђу ње ним кон сти ту тив ним еле мен ти ма, већ на њи хо во про теј
ско пре мре жа ва ње, мо гла да по слу жи за суб вер зив не тек сту ал не по ли ти ке 
спи са те љи ца.

30 Ми ми В. Ву ло ви ће ва, „Не мир из ме ђу че ти ри зи да”, Ми сао, књ. X, бр. 7, 
1922, 1740.
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На ра тив се гра ди од фраг мен тар них ми кро је ди ни ца кроз ко је 
се пре ла ма ју пси хо со мат ске ре ак ци је, ми са о не кон ста та ци је, од бле
сци ли ко ва, про сто ра, раз го во ра, на гра ни ци ха лу ци на ци је. Ис цеп
ка не ре че ни це од ра жа ва ју ди на ми ку уза вре лог те ла и на прег ну те 
ми сли, сме ну ис тан ча не ин те лек ту ал не ана ли зе и пси хо ло шког 
си мул та ни зма. Ми сао се кон стант но оси па и са би ра у мо мен те 
про зре ња. Сук це сив на фа бу ла се по вла чи пред асо ци ја тив но уве за
ним фраг мен ти ма, ко ји од ра жа ва ју на ра тор ки ну ха о тич ну пер цеп
ци ју. Њен ди на ми зам је на ро чи то оства рен сме њи ва њем са же тих 
без лич них и пре зент ских ре че ни ца ко је тво ре ефе кат филм ских 
ре зо ва. Ста ње ха о тич не све сти и ње не де цен три ра но сти на ро чи то 
се ис ти че сме ном раз ли чи тих на ра тив них по сту па ка, од ди ја ло шких 
се квен ци ко је ево ци ра ју љу бав ну аван ту ру, пре ко екс пе ри мен тал ног 
при по ве да ња у дру гом ли цу до раз ли чи тих мо ду са при по ве да ња 
у пр вом ли цу, по пут ау то ци та та и са мо при по ве да ног мо но ло га, а на 
по је ди ним ме сти ма и ау то ном ног мо но ло га. Сло же ност на ра тив них 
мо ду са пре ла ма ег зи стен ци јал не су да ре ју на ки ње и ра сло ја ва ње 
ње не ау тен тич не су бјек тив но сти. Ја про ла зи кроз раз ли чи те ме не, 
де ик тич ке за ме ни це су ме ста упи са флу ид но сти иден ти те та, иден
ти те та у стал ном про це су раз ме не и за ме не, пу ца ња и са би ра ња, 
ра сло ја ва ња, дис тан ци ра ња из ме ђу на ра тив ног соп ства и до жи
вљај ног су бјек та, али и њи хо вог при бли жа ва ња, услед ко ле бљи вог 
укр шта ња ког ни тив них пер спек ти ва.

Су о ча ва ње са бра ком је по вод за отва ра ње број них ег зи стен
ци јал них пи та ња. Лајт мо тив је ју на ки њи на че жња за ин тен зив ним 
жи во том са свим ње го вим пр о ти ву реч но сти ма и крај но сти ма, 
чи ји гу би так мо ти ви ше ње ну анк си о зност и уз не ми ре ност:

Ужи вам у то ме свом му че њу и вар ки. Јер још не ве ру јем у реч. 
Не, ни ка ко. Као да је све то на и шло као бу ји ца, а не ста ла пр вим 
ве дрим да ном. Усах ну ће. Шта ће усах ну ти?

А сад тре ба ства ра ти.
Ју тро је умил но и ма зно.
На и ћи на отво ре не ду ше, кр ва ве мо жда, а отво ре не пре ма 

жи во ту, и ући у њих. Као ма ла жи во ти ња. На ста ни ти се. И јед ном 
да ти та ко мно го, за ти су ћу вре ме на.

А бол?
Ка ко је он не схва ћен. Ни ко не слу ти да у ње му има мно го сла

сти. Ство ри ти бол. Ни је ни то ско ро не мо гу ће. Љу ди су са да без бол
ни, и ле њи у ра до сти, и не ка ко са свим од врат ни у ве чи тој си гур но
сти. А ја жу дим за но вим. Да ви ме ста ло же ност вре ме на и по зна ти 
сва ки час. 
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Да ју рим јед ном кра ју свом си ли ном, па дру гом, тре ћем. Не
у мор но, са мо не у мор но.

И пу та ње сво је да тра жим, као на рас кр сни ци. Увек збу ње на, 
увек нео че ки ва на ста за ко ја зо ве.

Али ја од ла зим.31

Брак је оли че ње ста тич но сти и за тво ре но сти, брак је од су ство 
не ми ра, од су ство „гро зни ча вих” ста ња, не пред ви ђе них аван ту ра, 
че жњи ко је сла ма ју, же ља у ко ји ма се из га ра. Ми ми Ву ло вић је 
ис пи са ла вр то гла вим ме та фо ра ма рас тр зан, же сток, про до ран жен ски 
го вор (и ток све сти) о же љи за ис пу ње њем, о же љи за лу та њи ма, 
о ерот ским фан та зи ја ма и сен ти мен тал ним уто чи шти ма – о све му 
оно ме што оста је обез гла ше но из ме ђу че ти ри па три јар хал на зи да.

Ста ни сла ва Ба раћ је ау тор кин по сту пак то ка све сти кон тек
сту а ли зо ва ла уну тар европ ске књи жев но сти, за па жа ју ћи да је 
„од ре ђе не еле мен те ре а ли зо ва ла баш она ко ка ко је у сво јим есе
ји ма о мо дер ној про зи зах те ва ла Вир џи ни ја Вулф” – бри са њем гра
ни це из ме ђу се ћа ња и ак ту ел них опа жа ња, те уки да њем гра ни це 
из ме ђу са да шњо сти и про шло сти.32 Та ко ђе, текст „Не мир из ме ђу 
че ти ри зи да” чи ни се бли ским Го спо ђи Да ло веј, али и Улик су. Сме
шта ње го во ра/мо но ло га/бун ца ња ли ка у кра так вре мен ски оквир 
и ко ри шће ње окви ра „тр ви јал не, ба нал не рад ње ка ко би при ка за ла 
оно што је основ на те ма сва ког ’то ка све сти’: са му су бјек тив ност, 
пси ху, под/свест”.33

Ју на ки ња „Не ми ра из ме ђу че ти ри зи да” бли ска је тип ским 
ли ко ви ма аван гард не про зе два де се тих го ди на ко ји се „оп се сив но 
ба ве со бом, сво јим не у ро за ма, не ла год но сти ма, раз го ли ћу ју се, 
са мо и спи ту ју, пот пу но об у зе ти те шко ћа ма ко је не мо гу да са вла
да ју или стра хо та ма ко је су пре жи ве ли у ра ту и дру где”.34 Ме ђу тим, 
ди стинк тив но обе леж је ју на ки ње Ми ли це Ву ло вић у од но су на 
аван гард ног ју на ка упи са но је у род ну аси ме три ју ис ку ства јав ног 
и при ват ног. Док му шки ли ко ви сти чу ис ку ство и фер мен ти шу га 
у гра ду као хро но то пу мо дер но сти, „же не сво је пси хо ло шке про
бле ме пре жи вља ва ју нај че шће за тво ре не у со би ко ја по ста је хро
но топ ме лан хо ли је, а овај ми кро про стор се узи ма и као ти пи чан 
жен ски про стор и као сим бо лич ко сво ђе ње жен ског на при ват но, 
за тво ре но, скри ве но”.35 Ми лин ко ви ће ва упу ћу је на ју на ки ње Ан ђе

31 Исто, 1746.
32 С. Ба раћ, нав. де ло, 57–58. 
33 Исто, 58. 
34 Ђор ђи је Ву ко вић, „По го вор”, Алек сан дар Илић, Глув не чи ни, Но лит, 

Бе о град 1982, 217.
35 Ј. Ми лин ко вић, нав. де ло, 183.
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ли је Ла за ре вић, Ми ли це Ми ро но ве, Де сан ке Мак си мо вић, Да ни
це Мар ко вић и Ми ли це Јан ко вић, за кљу чу ју ћи да те ма ти зо ва ње 
за тво ре них про сто ра не са мо да „до но си сли ку при ват ног жи во та 
же не, већ је нај че шће по ле мич ко у од но су на до ми нант ни па три јар
хал ни мо дел узор не же не”.36 „Не мир из ме ђу че ти ри зи да” ју на ки ње 
Ми ли це Ву ло вић та ко би ва бли зак ме лан хо лич ноде пре сив ном 
ис ку ству за то че ни штва ју на ки ња дру гих спи са те љи ца два де се тих 
го ди на. 

Иа ко је ју на ки њи на по бу на ин тер на ли зо ва на, оме ђе на зи до
ви ма, те је не мо же мо раз ма тра ти у кон тек сту иде о ло ге ме но ве 
же не, али сва ка ко мо же мо у кон тек сту по бу ње не, еман ци по ва не 
же не, на мар ги на ма при по вет ке се ис пи су је ви ше слој на по бу на 
про тив обез гла ше но сти. Же не не са мо да су отрг ну те од сво је во ље, 
од свог те ла, већ им је и го вор био при гу ши ван, а пи са ње се ука
зу је као про стор сло бо де, пра во на са мо ре пре зен та ци ју, за оспо ља
ва ње тра у ма тич них ис ку ста ва:

Али ја не ћу по ми ре ње.
Ах, го во ри ти, го во ри ти!
Ре ћи све оно што ни ко ни је слу тио, што је ду ша та ји ла, а очи 

кри ле. Би ти у је згру сво је исти не. Јед ном по зва ти све тр за је, сва на
дах ну ћа.37

Тек сто ви Ми ми Ву ло вић су упра во тек сто ви не ми ре ња, тек
сто ви осло бо ђе ног, не спу та ног, на дах ну тог жен ског го во ра ко ји 
не уз ми че пред сво јим же ља ма и жуд ња ма, иа ко је при мо ран да их 
се од рек не. Ма да су дру штве не кон вен ци је оме ђа ва ле лич не сло
бо де ју на ки ње, пред фор мал ним кон вен ци ја ма тек ста ау тор ка 
ни је устук ну ла. Реч је, ва ља по но ви ти, и о књи жев но сти „не ис пу
ње них на да, ван ред них фраг ме на та ти тан ских уз ви ка, при гу ше них 
бр зо”, ко ји, ме ђу тим, да нас за вре ђу ју да бу ду слу ша ни.

Др Жар ка Ж. Свир чев
на уч ни са рад ник
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град
zar kasv@yahoo.com

36 Исто, 184.
37 М. В. Ву ло ви ће ва, нав. де ло, 1741.




