
КРИ СТИ НА СТЕ ВА НО ВИЋ

„ЧО ВЕКМНО ГО” У ЖЕН СКОМ УНИ ВЕР ЗУ МУ

СAЖЕТАК: У ра ду се ис тра жу је раз у ме ва ње род ног иден ти
те та у срп ској ме ђу рат ној про зи, са по себ ним освр том на де ло Раст ка 
Пе тро ви ћа. На осно ву ана ли зе ода бра них Пе тро ви ће вих тек сто ва 
(по е зи ја, но ве ле, ро ма ни и дра ма Са би њан ке) ука зу је мо на ин тер
тек сту ал не и на ра тив не стра те ги је ко је је ау тор ко ри стио при ли ком 
твор бе (кон струк ци је) ма ску ли ни те та ко ја је ре зул ти ра ла ау тен
тич ним мо де лом Но вог чо ве ка или Чо ве камно го. Ау то ров ди ја лог 
са нор ма тив ним мо де лом ма ску ли ни те та и за ко ни то сти ма па три јар
хал них струк ту ра во ди ка спо зна ји кон сти ту тив не ам би ва лент но
сти му шког и жен ског су бјек та, те се род ни иден ти те ти по ка зу ју 
као ме сто мо гу ће об но ве ви та ли стич ког, по ет ског и на ра тив ног 
по тен ци ја ла.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ма ску ли ни те ти, аван гар да, Раст ко Пе тро вић, 
Чо векмно го, стра те ги је от по ра, жен ски иден ти тет.

Аван гар да и ма ску ли ни те ти

Оспо ра ва ју ћи тра ди ци о нал не ау то ри те те и вред но сти, мо дер
ни стич коаван гард ни пи сци ну жно до во де у пи та ње хе ге мо ни мо
дел ма ску ли ни те та1, осо би то има ју ћи у ви ду ње го ву уло гу у обра

1 По јам ма ску ли но сти у свом нај ши рем зна че њу под ра зу ме ва со ци јал не 
и кул тур не кон струк ци је оно га што се сма тра ком плек сом осо би на и ка рак те ри
стич них фор ми по на ша ња оче ки ва них од му шка ра ца или же на у да том дру штву 
у да то вре ме. Уп. Ли ди ја Ра ду ло вић, Пол/род и ре ли ги ја: кон струк ци ја ро да у 
на род ној ре ли ги ји Ср ба, Срп ски ге не а ло шки цен тар – Оде ље ње за ет но ло ги ју 
и ан тро по ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град 2009, 73. Кри тич ке сту ди је 
ма ску ли ни те та при хва ти ле су кон цепт ко ји је уве ла Реј вин Ко нел (не ка да Ро
берт В. Ко нел), „а ко ји опи су је про це се у ко ји ма од ре ђе на гру па му шка ра ца – на 
За па ду су то бел ци хе те ро сек су ал не ори јен та ци је, фал кул тет ски обра зо ва ни и 
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зо ва њу и ус по ста вља њу по рет ка ко ји је до вео до нај ве ћег по ра за 
ци ви ли за ци је – Ве ли ког ра та. Рат као му шка „при ви ле ги ја”2 и вој
ска као сво је вр сна шко ла му шке на ци је3 по ка за ли су сво је дру го 
ли це. То ни је би ло ли це по бед нич ких мар ше ва, по кли ча и три јум фа 
без у слов ног па три о ти зма – то је би ло ли це по ра за људ ско сти. Љу ди 
су у ра ту по ста ли „чо вје ти на” ко јом су се хра ни ли ми тра ље зи и 
то по ви. Му шка рац је по сле ра та схва тио бе сми сао (али и по тен ци
јал) аго нал ног устрој ства све та. Пр ви свет ски рат иза звао је сво
је вр сну ка тар зу у му шком би ћу.

У срп ској књи жев но сти осо би то је за ни мљи во и сло же но 
пи та ње по врат ни ка из ра та; пре жи ве лих му шка ра ца. Осе ћа ње сти
да и бо ла му шка ра ца ко ји су пре жи ве ли рат мо же се до ве сти у 
ве зу са из не ве ра ва њем му шке род не уло ге ко ја је де фи ни са на оби
чај ним и за кон ским нор ма ма. Нај пре, у дис кур су ко ји про из во ди 
хе ге мо ни тип ма ску ли ни те та, оли че ње иде ал не смр ти за му шкар ца 
је хе рој ска по ги би ја у ра ту. Ле ги тим но упо ри ште за ову мо рал ну 
док три ну про на ла зи мо већ у са мим те ме љи ма за пад не фи ло зоф
ске ми сли, у Ари сто те ло вом де лу Ни ко ма хо ва ети ка.4 Да кле, смрт 
у бо ју је је ди на до стој на смрт за хе ге мо ни/но р ма тив ни5 тип ма ску
ли ни те та у свим па три јар хал ним дру штви ма, не са мо у срп ском. 
Ипак, ка да се узме у об зир број ста нов ни ка, од но сно при пад ни ка 
на ци је, хе рој ска смрт у рат ном окр ша ју по ста је још из у зет ни ја и 
при влач ни ја, у не ку ру ку. Му шкар ци ко ји су пре жи ве ли рат, да кле, 

ви со ких при ма ња – оства ру је по ли тич ку, еко ном ску и дру штве ну моћ над оста
ли ма, од но сно дру гим му шкар ци ма и же на ма. Ова до ми на ци ја је угра ђе на и 
нор ма ли зо ва на у дру штве ним од но си ма и струк ту ра ма. Род не струк ту ре ко је 
укљу чу ју од но се из ме ђу му шка ра ца и же на, али и из ме ђу гру па му шка ра ца 
под ра зу ми је ва ју хи је ра р хи ју и ис кљу че ност, гдје је је дан мо дел (или ви ше мо
де ла) ма ску ли ни те та дру штве но до ми нан тан а оста ли су су бо ор ди ни ра ни и 
ис кљу че ни” (Му шкар ци и род на рав но прав ност у Хр ват ској, ур. На та ша Би је лић, 
ЦЕ СИ, За греб 2011, 5).

2 Ка да го во ри мо о „при ви ле ги ја ма” или при ви ле ги ја ма мо ра мо има ти у 
ви ду да оне исто вре ме но под ра зу ме ва ју оба ве зу му шка ра ца да у сва кој при ли
ци по твр де сво ју му шкост и му жев ност ко ја ће им на да ље обез бе ђи ва ти аку му
ла ци ју ча сти и ис ти ца ња у јав ној сфе ри. Уп. Пјер Бур ди је, Вла да ви на му шка ра ца, 
прев. Ми ле ва Фи ли по вић, ЦИД – Уни вер зи тет Цр не Го ре, Под го ри ца 2001, 72.

3 Ову син таг му смо пре у зе ли из сту ди је: Вол фганг Шма ле, Исто ри ја 
му шко сти у Евро пи (1450–2000), прев. Вла ди мир Ба бић, Клио, Бе о град 2011.

4 Уп. Зрин ка Бла же вић, „Род не суб вер зи је хе рој ске ма три це у дје лу 
Адри ан ско га мо ра си ре на Пе тра Зрин ског”, 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 Евро пе, збор ник 
ра до ва, ур. Та тја на Ро сић, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 2008, 
331. 

5 Хе ге мо ни ма ску ли ни тет је увек, у не ку ру ку, нор ма ти ван јер озна ча ва 
нај ви ше вред но ван об лик би ва ња му шкар цем, те се под ра зу ме ва (или зах те ва) 
да се дру ги му шкар ци по зи ци о ни ра ју спрам ње га. Нај че шће се од му шка ра ца 
оче ку је да се са о бра зе хе ге мо ном мо де лу ма ску ли ни те та.
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ни су се ле ги ти ми са ли као „хе ро ји”6 у окви ру стро го струк ту и ра не 
ма ску ли ни стич ке ма три це у ко јој се част до ка зу је жи во том.7

 Уна пред осу је ће ни, жи го са ни, ови му шкар ци до би ја ју но ву 
род ну уло гу8 у окви ру по сле рат ног по рет ка. Му шка рац је тај 
ко ји тре ба да са чу ва на ци ју, те ри то ри ју и ко нач но, тре ба да бу де 
спо со бан да обез бе ди по том ство. У су прот ном, угро жа ва ју се те
ме љи дру штва, од но сно па три ло кал на и па три ли не ар на па ра диг ма. 
Ме ђу тим, по врат ник из ра та из гу био је ком пе тен ци ју за ис пу ње ње 
за да та ка ко је као пред став ник хе ге мо ног ма ску ли ног ти па мо ра 
да из вр ши. Он ви ше не ма сна ге или elan vi tal за об но ву за јед ни це. 
Упра во ту вр сту му шког ис ку ства ис по ве да ју и пре и спи ту ју пи сци 
у пе ри о ду по сле ра та. То ви ше ни је са мо ма њак дру штве не од го
вор но сти или аван гар ди стич ка по е тич ка по мод ност. У пи та њу је 
он то ло шки и ег зи стен ци јал ни не спо ра зум, чи је се по сто ја ње ко нач
но ука за ло као не у хва тљи во али све про жи ма ју ће осе ћа ње не мо ћи 
му шког су бјек та. 

Прем да про грам ски ис ка зи аван гард них умет ни ка не ги ра ју 
тра ди ци ју, го то во до ни хи ли зма, по е ти ка аван гард них тек сто ва 
под ра зу ме ва ова кав или она кав об лик су од но ше ња са тра ди ци јом.9 
Аван гард ни ју нак ра ђа у од но су на тра ди ци о нал ни мо дел ма ску
ли ни те та, тач ни је, он на ста је у стра те ги ја ма от по ра пре ма зах те ви
ма хе ге мо ног и/или нор ма тив ног ма ску ли ни те та. Мо дер ни стич ко
аван гард на по е ти ка ство ри ла је усло ве за де кон струк ци ју „не до
дир љи ве му шко сти”, те му шка рац до би ја мо гућ ност да при зна: 
„Ту жно је би ти му шко.”10

Осо би не мо дер ног, по сле рат ног му шкар ца на ста ју у тек сту 
на ме сти ма где се раз от кри ва ју пу ко ти не у про из вод њи сли ке 

6 Има мо у ви ду да ту ма че ње фи гу ре хе ро ја на ди ла зи род ну пер спек ти ву. 
Фи гу ра хе ро ја је да ле ко сло же ни ја, она по пут со чи ва пре ла ма кроз сво ју „жи жу” 
све кон сти ту ен те иден ти те та, те по ме ра свој фо кус то ком вре ме на у од но су на 
раз ли чи те, усу ђу је мо се ре ћи, иде о ло шке ма три це. Ви ше о овој те ми ви де ти у: 
Бран ко Ба но вић, „(Не)мо гућ ност ис тра жи ва ња тра ди ци о нал ног цр но го р ског 
ма ску ли ни те та”, Ан тро по ло ги ја, 11, св. 1, Бе о град 2011, 165–168. 

7 У том сми слу, ви де ти про зни опус Дра ги ше Ва си ћа, о че му смо пи са ли 
у ра ду „Ти по ви ма ску ли ни те та у про зи Дра ги ше Ва си ћа, Ста ни сла ва Кра ко ва 
и Раст ка Пе тро ви ћа”, Ме ђу на род ни ин тер ди сци пли нар ни сим по зи јум Су срет 
кул ту ра, збор ник ра до ва, књ. 2, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад 2013, 1039–1051. 

8 Род на уло га под ра зу ме ва стан дар де, оче ки ва ња или нор ме ко је по је ди
нац тре ба да ис пу ни у окви ру од ре ђе ног род ног ре жи ма у дру штве ној за јед ни ци.

9 Алек сан дар Фла кер, По е ти ка оспо ра ва ња, Школ ска књи га, За греб 1984, 
27.

10 О по е ти ци „му шке ту ге” де таљ ни је ви де ти у сту ди ји Го ра не Ра и че вић 
„Ули со ва му шка ту га: му шки и жен ски прин цип у де лу Ми ло ша Цр њан ског”, 
Син хро ниј ско и ди ја хро ниј ско из у ча ва ње вр ста у срп ској књи жев но сти, збор
ник ра до ва, ур. Зо ја Ка ра но вић и Рад ми ла Ги кић Пе тро вић, књ. 1, Фи ло зоф ски 
фа кул тет, Но ви Сад 2007, 225–241.
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вла да ју ћег ти па ма ску ли ни те та. Му шки ју на ци са мар ги нал ним 
му шким иден ти те том се ја вља ју у ам би ва лент ном по љу, те су 
сто га и са ми ам би ва лент ни, ре ла циј ски, ли ше ни „есен ци јал них” 
исти на о сво ме иден ти те ту, и на рав но, све сни соп стве не не у те ме
ље но сти.11

Ме ђу тим, (не)мо гућ но сти му шко сти и кри зу ма ску ли ни те та 
Раст ко Пе тро вић је пре и спи ти вао и про ми шљао не си сте ма тич но, 
ин ту и тив но и лу ди стич ки, кон тро верз но. У том сми слу, ње гов од
нос пре ма нор ма тив ном ма ску ли ни те ту (хе ге мо ни ма ску ли ни тет 
по сма тран у од но су на ак ту ел но вре ме, про стор и зах те ве за јед
ни це) кре ће се од епи фа ниј ског до ис по ве да ња пот пу не сум ње у 
ну жност ње го вог по сто ја ња. Но, и у јед ном и у дру гом слу ча ју 
до ла зи до суб вер зи је ло го цен трич не ма три це ми шље ња, јер у оба 
слу ча ја до ла зи до кон струк ци је ал тер на тив них ти по ва ма ску ли ни
те та ко ји до во де у сум њу хе ге мо ни ју нор ма тив ног ма ску ли ни те та, 
ка ко у про сто ру фик ци је, та ко и у про сто ру ствар но сти.

Са свим је из ве сно да Раст ко Пе тро вић на сту па из по зи ци је 
ау то ра ко ји же ли да ре ха би ли ту је хе ге мо ни ју тра ди ци о нал но кон
тек сту а ли зо ва ног му шког прин ци па12; ме ђу тим, ре зул тат ње го вог 
на сто ја ња је де са кра ли за ци ја и де ка но ни за ци ја хе ге мо ног и нор ма
тив ног ма ску ли ни те та. Би ва ју ћи че сто „на пра гу” при жељ ки ва ног 
мо де ла му шко сти, Раст ко Пе тро вић успе ва да нам „на мет не” про
це су ал ност у раз у ме ва њу по ла и ро да, те су ње го ва „ис кли зну ћа” 
или су но вра ти из есен ци ја ли стич ке у кон струк ти ви стич ку ра ван 
раз у ме ва ња му шког иден ти те та у нај ма њу ру ку дра го це ни при лог 
из у ча ва њу ком плек сног про бле ма ро да у аван гард ној по е ти ци.

Раз мет ни си но ви

Је дан зна сву уза луд ност от ки да ти се од са вре ме не ствар но сти 
и дру ги има сву на ду од та квог от ки да ња. И он да онај пр ви, ко ји 
зна, пре до ча ва мла ђе му це ло раз о ча ре ње што га че ка, не сре ће и 
по вра так у бе ди и по ка ја њу. Али га ипак те ра да иде: у ки да ње од 
са да шњо сти и оства ре ње че жњи, ма ко ли ко ове би ле ефе мер не. 

11 Ме ђу тим, не тре ба за бо ра ви ти да хе ге мо ни кон цепт ма ску ли ни те та 
прин ци пи јел но ни је при зна вао ал тер на тив не ма ску ли ни те те (му шко сти), већ 
је ди но ан ти ти по ве, ко ји ма је оспо ра ван ка рак тер му шко сти. Оно што хе ге мо ни 
ма ску ли ни тет под ра зу ме ва под ан ти ти по ви ма (а из ван су геј пот кул ту ре) су 
све ма њи не ко је не чи не те ло на ци је, као нпр. Је вре ји, „ци га ни”, нео же ње ни 
му шкар ци, хен ди ке пи ра не осо бе... Уп. В. Шма ле, нав. де ло, 226.

12 „Чи ни се, та ко, да је му шка фи гу ра та ко ја се бо ри за до сто јан ство рас
ко ма да ног бе лог те ла; за ре кон струк ци ју европ ског иден ти те та, јер је она из
ло же на нај ја чим иза зо ви ма ње го ве смр ти” (Та тја на Ро сић, „Раст ко: скан дал и 
ек ста за те ла”, От кри ва ње дру гог не ба: Раст ко Пе тро вић, збор ник ра до ва, ур. 
Оли ве ра Сто шић и Ми хај ло Пан тић, Кул тур ни цен тар Бе о гра да, Бе о град 2003, 114).
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За што Жид хо ће да јед на жуд ња бу де за до во ље на чак и ако она не 
мо же а да не пре ло ми жи вот? Сма тра ли он да за до во љи ти јед ну 
жуд њу, ма тра гич но, зна чи по твр ди ти се бе у жи во ту, би ти ње гов 
кон струк тор? Кроз це ло сво је де ло Жид од го ва ра на тај про блем 
чи та вим ком плек сом ми са о них и ду хов них ре ак ци ја.13 

На ве де ни од ло мак из обим ног есе ја Раст ка Пе тро ви ћа, пи са ног 
то ком 1931. го ди не, све до чи нам о Раст ко вом из ван ред ном раз у ме
ва њу Жи до ве по е ти ке, те на ме ће не ко ли ко пи та ња.14 Мно го број на 
ис тра жи ва ња по е тич ких на че ла Раст ка Пе тро ви ћа, на че лу са две 
из ван ред не сту ди је Зо ра на Ми ши ћа – „Раст ко Пе тро вић” и „Шта 
је то ко сов ско опре де ље ње: од го вор на јед но пи та ње Мар ка Ри
сти ћа”15 – до ка за ла су ње го ву ду бо ку по ве за ност са Апо ли не ром, 
Рем бо ом, Мак сом Жа ко бом, Ан дре ом Сал мо ном, Бре то ном...16 Ме
ђу тим, па жљи ви је раз ма тра ње Пе тро ви ће ве ана ли зе Жи до вих 
ју на ка ука зу је на из ве сне ве зе ко је по сто је из ме ђу ова два књи жев
ни ка ка да је у пи та њу по и ма ње му шког род ног иден ти те та, тач
ни је – ма ску ли ни те та. При ме ном јед не дру га чи је вр сте чи та ња и 
ана ли зе, ко ја се слу жи по сту ла ти ма кри тич ких сту ди ја ма ску ли
ни те та и фе ми ни стич ке кри ти ке, ана ло ги ја по ста је при мет на, осо
би то ка да је у пи та њу кон струк ци ја ма ску ли ни те та у От кро ве њу 
Раст ка Пе тро ви ћа. 

13 Раст ко Пе тро вић, „Ствар ност у на шој и стра ној књи жев но сти”, Есе ји 
и члан ци, прир. Јо ван Хри стић, Де ла Раст ка Пе тро ви ћа, књ. VI, Но лит, Бе о град 
1974, 246.

14 На по е тич ку и жан ров ску срод ност Ан дреа Жи да и Раст ка Пе тро ви ћа 
ука зу је Пре драг Пе тро вић у књи зи От кри ва ње то та ли те та: ро ма ни Раст ка 
Пе тро ви ћа, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2013, 138, 181. По зна та је чи ње ни ца да 
је Раст ко Пе тро вић упо знао Ан дреа Жи да за хва љу ју ћи сво ме при ја те љу Фи ли пу 
Су поу. О овом „чуд ном” су сре ту Раст ко Пе тро вић пи ше у есе ју „Је дан сат са...”, 
Си ци ли ја и дру ги пу то пи си: из нео бја вље них ру ко пи са, прир. Рад ми ла Шу ља гић, 
Де ла Раст ка Пе тро ви ћа, књ. VII, Но лит, Бе о град 1988, 220–223. Ме ђу тим, да ли 
је Раст ко Пе тро вић ус пео да про ник не у са му су шти ну Жи до вог ства ра ња ис
кљу чи во за хва љу ју ћи сво ме ана ли тич ком да ру, у ко ји сва ка ко не тре ба сум ња ти? 
Мо жда је у пи та њу не ка вр ста по ет ске срод но сти из ме ђу два ау то ра; да ли је 
Жид пре ћу та ни по е тич ки отац Раст ков? Ми шље ња смо да овај ком плекс те ма 
за слу жу је по себ но ком па ра тив но ис тра жи ва ње. 

15 Уп. Зо ран Ми шић, Кри ти ка пе снич ког ис ку ства, СКЗ, Бе о град 1996, 
229–249.

16 Ви ше о овој те ми ви де ти у: Ја ми на Му са бе го вић, Раст ко Пе тро вић и 
ње го во дје ло, Сло во љуб ве, Бе о град 1976, 32–51; Је ле на Но ва ко вић, „Раст ко Пе
тро вић и Ар тур Рем бо”, Пе сник Раст ко Пе тро вић, збор ник ра до ва, ур. Но ви ца 
Пет ко вић, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 1999, 113–138; Бран ко 
Алек сић, „Ета пе тај ни у Над ре а ли зму”, От кри ва ње дру гог не ба: Раст ко Пе тро
вић, збор ник ра до ва, ур. Оли ве ра Сто шић и Ми хај ло Пан тић, Кул тур ни цен тар 
Бе о гра да, Бе о град 2003, 058–061; Бо јан Јо вић, По е ти ка Раст ка Пе тро ви ћа – 
струк ту ра, кон текст, На род на књи га / Ал фа – Ин сти тут за књи жев ност и умет
ност, Бе о град 2005, 310–359.
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Лир ски су бјект у От кро ве њу (1922) по се ду је свест о сво јој 
ди хо то мич но сти17 – у пи та њу је мо дел ма ску ли ни те та ко ји је на
ста је у про це су ди ја ло га два му шка иден ти те та, два бра та из Жи
до ве при по ве сти По вра так раз мет но га си на (1912). Пр ви му шка рац 
(сред њи брат) је Раз мет ни син ко ји на пу шта Очев Дом, лу та у 
по тра зи за сре ћом, че зне, а за тим пре зре сво ју че жњу, те се вра ћа 
ку ћи. Дру ги је нај мла ђи брат, тек на пра гу мла дић ства, али ве о ма 
на лик ста ри јем од се бе. Ан дре Жид опи су је тре ну так ка да се Раз
мет ни син вра ћа ку ћи, а мла ђи брат се спре ма на пут. Ми шље ња 
смо, да кле, да је Раст ко Пе тро вић у сво јој пр вој збир ци кон стру
и сао мо дел ма ску ли ни те та ко ји по се ду је ве о ма ин тен зив ну свест 
о „ду би ни оску ди це за ко јом тра га ше”18, али ко ји и да ље има по тре
бу, „ин те грал ну че жњу”19 да се оти сне у не ки дру ги свет, у ко ме 
би мо гао жи ве ти Жи вот не по сред но, во ђен ис кљу чи во инстинк
ти ма. Раз мет ни син (пут ник) оти шао је из До ма Оче вог јер је Дом 
там ни ца жуд ње; у ње му је би ло до зво ље но да се раз у ме, слу ша и 
во ли са мо на је дан на чин.20 Он на пу шта Дом же ле ћи да уто ли жеђ 
за зна њем, што за пра во зна чи да се на да сво је вр сном от кри ћу ко је 
би га на чи ни ло сло бод ним чо ве ком. На мај чи но пи та ње шта је на 
пу ту тра жио, раз мет ни син од го ва ра: „Тра жио сам... се бе, тра жио 
сам тко сам.”21 Мла дић је же лео да от кри је се бе али кроз соп стве
но, жи вље но ис ку ство, не фор ма ти ра но прет ход ним зна њи ма ста
ри јих. Ме ђу тим, чо век је не по врат но де тер ми ни са ним сво јим по
ре клом (и фи ло ге нет ским и он то ге нет ским), те се при ча за вр ша ва 
сли ком вр та у ко ме су са хра ње ни пре ци, од но сно чу ва ри зна ња. 
Ипак, раз мет ни син ус тра ја ва у сво јој тврд њи: мо ра се на пу сти ти 
Дом и Врт да би се жи вео Жи вот. Пу то ва ње се за вр ша ва спо зна
јом: чо ве ку ни је да то да бу де сло бо дан; мо же се би ра ти са мо вр ста 
роп ства.22 То је по ру ка раз мет ног си на сво ме мла ђем бра ту, ко га 
хра бри да по ђе уза луд ни пут. Уза луд ност чо ве ко вих по ку ша ја да 
се бе учи ни из у зет ним/сво јим раз мет ни син ис по ве да мај ци: „Од
са да ми је је ди на бри га да по ста нем сли чан ва ма сви ма.”23 

Ди ја лог умор ног, за си ће ног, раз о ча ра ног му шкар ца и оног 
дру гог, ко ји у се би чу ва жи во се ћа ње на до ба ра та ра, мла до сти и 

17 О екс пре си о ни стич кој кон цеп ци ји лир ског су бјек та ви де ти у: Бо ја на Сто
ја но вић Пан то вић, Срп ски екс пре си о ни зам, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1998, 25–26.

18 Уп. Ан дре Жид, По вра так раз мет но га си на, прев. Мир ја на Га шпа ро
вић, „Ото кар Кер шо ва ни”, Ри је ка 1980, 120.

19 Уп. Р. Пе тро вић, „Ствар ност у на шој и стра ној књи жев но сти”, Есе ји и 
чланци, 247.

20 Исто, 128.
21 Исто, 132. 
22 Исто, 139.
23 Исто, 132.
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ви та ли стич ког на по на чи ни око сни цу око ко је се кон стру и ше ал
тер на тив ни мо дел ма ску ли ни те та лир ског су бјек та у От кро ве њу. 
Но, оба ма ску ли ни те та су раз мет ни си но ви (без об зи ра на раз ли ку 
у ви та ли стич ком по тен ци ја лу), јер су би ли или ће би ти пут ни ци 
и не ха ју за сим бо лич ки ка пи тал ко ји на сле ђу ју.24 Лир ски ју нак 
От кро ве ња не же ли да му дру ги от кри ва ју исти ну, баш као и ју
на ци у Жи до вим ро ма ни ма.25 Сти хо ви из пе сме „Пу сто лов у ка
ве зу” от кри ва ју по дво је ни ма ску ли ни тет ко ји син хро но по сто ји/е 
у лир ском су бјек ту От кро ве ња:

О! Мр зим, мр зим да ми от кри ва ју исти ну,
Да сви ћу да ни и гле да ју у ме не!
Где сам то са да?
Ве руј те да је он да тек оно: кад ме до са да са вр шен ству во ди,
он да ми је опет до сад но, он да сам опет ста ри Сло вен
у чу ну ко ји је зе ром си вим бро ди,
и пун ју на ка чи ја па да сен
на во ди.26

У ау то по е тич ком и про грам ском есе ју „Про бу ђе на свест Ју да” 
ко ји је део збир ке От кро ве ње, пе сник нам ука зу је на ну жност по
сто ја ња кон тра дик тор но сти у окви ру ство ре ног по ет ског све та.27 
Ов де је, за пра во реч о из бо ру иден ти те та, тј. о на чи ни ма на ко ји 
лир ски су бје кат од ре ђу је се бе, те се, у том сми слу, ја сно уо ча ва ју 
два ви да лир ског су бјек та ко ји ће се не пре кид но су ко бља ва ти.28 
Стра те ги је у са мо у спо ста вља њу и са мо де фи ни са њу (му шког) су
бјек та ука зу ју на чи ње ни цу да не по сто ји не у пит ни му шки иден
ти тет ко ји упра вља фа ло го цен трич ним дис кур сом. На про тив, фа
ло го цен трич ни дис курс упра вља и об ли ку је му шке иден ти те те, 
мо жда пер фид ни је не го жен ске, јер се од њих оче ку је да, у нај ма њу 

24 „Та ко се фи гу ра си на ста рих Сло ве на пре кла па са фи гу ром пут ни ка, 
што је ина че не за о би ла зна ег зи стен ци јал на и по е тич ка од ред ни ца Раст ко вог 
ства ра ла штва у це ли ни, а ис хо ди ште јој је у то по су Au fbruc ha, екс пре си о ни стич
ког од ла ска на Ве ли ки Пут, пут от кро ве ња” (Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, „Књи
жев ни про је кат Раст ка Пе тро ви ћа: спој ар ха ич ног и мо дер ног”, Раст ко Пе тро вић, 
Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, књ. 62, Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, 
Но ви Сад 2012, 14).

25 У том сми слу, тре ба ви де ти и дру га де ла А. Жи да, као нпр. Имо ра лист, 
Уска вра та, Зе маљ ска хра на, Но ва хра на...

26 Раст ко Пе тро вић, „Пу сто лов у ка ве зу”, По е зи ја, Са би њан ке, прир. 
Јо ван Хри стић, Де ла Раст ка Пе тро ви ћа, књ. II, Но лит, Бе о град 1974, 62–63.

27 Р. Пе тро вић, „Про бу ђе на свест Ју да”, исто, 99.
28 Уп. Со ња Ча брић, [Раз]отк ривања или о пе снич кој збир ци От кро ве ње 

Раст ка Пе тро ви ћа, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2012, 132.
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ру ку, бу ду вољ ни са у че сни ци ово га про це са.29 За пра во, по сто је 
мо ду си по сто ја ња му шкар цем. 

Лир ски ју нак От кро ве ња се не пре кид но дво у ми око на чи на 
сво га са мо у спо ства ља ња: да ли је он мо дер ни чо век ко ји жи ви про
фа ним жи во том и „гу ши се у пла зми до са де”, или је он ста ри Сло
вен у све ту со лар них бо жан ста ва ко ји има са крал ни по тен ци јал? 
На ко ји на чин, у ства ри, по ста је и по сто ји Пе сник и Пут ник ко ји 
има свест о то ме да је „не спо со бан да из гра ди би о гра фи ју”, као што 
то твр ди лир ски су бје кат у пе сми „Зим ски ре пер то ар”?30 Или, што 
је мо жда још по губ ни је, ка ко по сто ја ти ка да не ма о че му да се пе ва, 
ка да су „сви чан ци пра зни”.31 

Ка да упо ре ди мо ти по ве ма ску ли ни те та у Бур ле сци Го спо ди на 
Пе ру на Бо га Гро ма (1921) и От кро ве њу, уви ђа мо да су оба ал тер
на тив на у сми слу пред ста вља ња от кло на од хе ге мо но/нор ма тив ног 
ти па ма ску лин те та, али је ма ску ли ни мо дел ју на ка От кро ве ња 
знат но сло же ни ји. Тач ни је, овај мо дел под ра зу ме ва по сто ја ње хи
пер тро фи ра не те ле сно сти, сек су ал но сти, же ље за аван ту ром, али 
ви ше не ма ин фан тил но сти, сво је вр сне бо жан ске рас пу ште но сти 
јер је му шка рац де тер ми ни сан сво јом све шћу о ег зи стен ци јал ном 
су но вра ту, о не пре мо сти вом ду а ли зму ду ха и те ла, од но сно сво јим 
људ ским огра ни че њи ма. Исто вре ме но, по сто ји ја ка же ља да се ово 
ста ње у ко ме се на ла зи мо дер ни чо век пре ва зи ђе, и то је мо жда 
основ на раз ли ка у од но су на ју на ке Бур ле ске... за то што му шка рац 
у От кро ве њу ви ше не по се ду је ви та ли стич ки по тен ци јал по тре бан 
за Об но ву.

„Чо векмно го” и стра те ги је от по ра

Кон струк ци ја ма ску ли ног мо де ла ко ји смо на зва ли чо векмно
го, баш ка ко га је и Раст ко Пе тро вић на звао у тек сту „Про бу ђе на 
свест Ју да”, по чи ва на ам би ва лент ном те ме љу. У овом ти пу ма ску
ли ни те та по сто ји жи во се ћа ње на му шкар цабо га, али се, исто вре
ме но, он на ла зи у по зи ци ји да зна да је по вра так у бу ко лич ки рај 
сло вен ских бо го ва не мо гућ. У том сми слу илу стра тив на је јед на 
од пр вих пе са ма Раст ка Пе тро ви ћа у ко јој се ја сно уо ча ва по зи ци ја 
лир ског су бјек та. Мла дић, лир ски су бје кат, ула же сав свој по тен

29 Да кле, оно што из гле да као еко но ми ја озна ча ва ња ко ја се при пи су је од
ре ђе ном му шком де ло ва њу, за пра во, ни је де ло ва ње не ког му шког иден ти те та, 
већ на чин ко јим се му шки иден ти тет ста би ли зу је у да то ме тре нут ку. О про из
водњи ма ску ли ни те та ви де ти у: Сла вен Цр нић, „При кри ве ни ме ха ни зми про из
вод ње ма ску ли ни те та”, Дру гост – ча со пис за кул ту рал не сту ди је, бр. 2, Ри је ка 
2011, 117.

30 Уп. Р. Пе тро вић, „Зим ски ре пер то ар”, По е зи ја, Са би њан ке, 88.
31 Р. Пе тро вић, „Сви су чан ци пра зни”, исто, 76.
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ци јал ка ко би по стао обје кат па жње бо го ва, што ја сно ука зу је на 
дис тан цу ко ја по сто ји из ме ђу њих. Исто вре ме но, он ука зу је на сво
је бо жан ско по ре кло (мај ка зе мља и отац гро мов ник), али и на то 
да је од ба чен од стра не сво јих ро ди те ља. Из мла ди ће вог ва па ја 
ко ји је упу ћен рав но ду шним бо го ви ма из би ја ег зи стен ци јал ни 
страх од са мо ће и осе ћа ња не до стат но сти. Мла дић зна да, у ства ри, 
не ма шта да по ну ди бо го ви ма сем не ја сног се ћа ња на сво је по ре кло 
и сво је мла до сти јер је све бо жан ске да ро ве улу до по тро шио:

 – Гле дај те, бо зи, бо зи ср ди ти,
Ме не јад ни ка, ме не бед ни ка.
Не мам до па са, па са ко ва на
И до мла до сти, и до очи ју
И до очи ју, бо зи зе ле них!
И ко тур мр ки пре ко план ди шта
Кроз жит на по ља ево до ла зим, 
И га зим кла сје и зр на га зим.
– Гле дај те бо зи ме не мла ди ћа!

Пр ву сам ку пу про суо, 
Дру гу сам ку пу ис пио,
Тре ћу сам ку пу раз био!32

Пер спек ти ва из ко је лир ски су бје кат са гле да ва се бе и сво је 
ме сто у све ту је по зи ци ја чо ве ка ко ји осе ћа од врат ност пре ма 
ствар но сти упра во због сво је непо зи ци о ни ра но сти у њој.33 Тај 
ствар ни свет око ње га об ли ку је тра ди ци ја ко ја је „не про ве тре на” 
и оста вља го рак укус у усти ма: „У усти ма још гад но од ве ли ких 
име на, / И про шлост ми ри ше на хар ти ју и нео пра но ру бље”.34 
Све га је на пре тек: и ве ли ких име на, и ју нач ких под ви га, и „не бе
сних од се ва”. Реч ју, то је ста ње у ко ме је до шло до хи пер тро фи је 
нор ма тив них мо де ла ма ску ли но сти. 

С дру ге стра не, по сто ји јаз из ме ђу зах те ва нор ма тив них мо
де ла ма ску ли ни те та и ствар но сти (прак се) ко ји ука зу је на те шко ће 
у про из вод њи ма ску ли ни те та. Стра те ги је от по ра у са о бра жа ва њу 
пре ма на мет ну том и ис пра зном нор ма тив ном ма ску ли ном мо де лу 
ко је про на ла зи мо у по е зи ји Раст ка Пе тро ви ћа су ви ше стру ке. Ег зи

32 Р. Пе тро вић, „Гле дај те бо зи!”, исто, 13.
33 Од врат ност пре ма ствар но сти се код Раст ка Пе тро ви ћа си ло ви то ис

по ља ва као код рет ко ког на шег пе сни ка. Уп. Но ви ца Пет ко вић, „Пу ко ти на у 
је зи ку”, Пе сник Раст ко Пе тро вић, 35. 

34 Р. Пе тро вић, „Два де сет не при ко сно ве них сти хо ва”, По е зи ја, Са би њан ке, 
83.
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стен ци јал на ма ску ли ни стич ка кри за ре ша ва се на три на чи на ко ја 
су те сно по ве за на са спе ци фич ним раз у ме ва њем те ла и про сто ра 
у по е ти ци Раст ка Пе тро ви ћа: од ла ском лир ског су бјек та (про ме
ном); про це сом „од лак ша ва ња” или са мо у би ством, као крај њим 
ре ше њем у не при ста ја њу на за да ту ствар ност.

Те ма од ла ска или по ла ска ја сно ука зу је на же љу за про ме ном35, 
ка ко у ге о граф ском (про стор ном), та ко и у он то ло шком сми слу, 
ка да је у пи та њу са мо у би ство. Не дво сми сле на је же ља лир ског 
су бјек та да оде у не ки бо љи, „ствар ни ји” свет, осо би то у пе сми 
„Пу сто лов у ка ве зу”.36 Но, да би се оти шло по треб но је би ти ло вац, 
има ти у се би још до вољ но ви та ли стич ког ела на ко ји во ди до чај ке. 
Чај ка је ин стру мент сло бо де ко ји обез бе ђу је евен ту ал ни пре ла зак 
у Жи вот. Лир ски су бјект као да под сти че са мо га се бе, од но сно 
онај скри ве ни по тен ци јал ста рог Сло ве на ко ји рас по ла же сна гом 
ин фан тил ног оду ше вље ња и без бри жно сти; спо соб но шћу да се 
оти сне у не по зна то. Као што је то пред крај жи во та учи нио Тол стој, 
ко ји је, пре ма ре чи ма ње го ве же не, „од бе гао као де те”, о че му Раст ко 
Пе тро вић го во ри у есе ју „Ствар ност у на шој и стра ној књи жев но
сти”.37 У истом овом есе ју Пе тро вић уви ђа ту „ски та лач ку” тен ден
ци ју у са вре ме ној књи жев но сти:

Ско ро у сва ко ме ро ма ну ко ји се да нас по ја ви у стра ној књи
жев но сти, ју нак ро ма на се на ла зи пред про бле мом да на пу сти све: 
же ну ко ју во ли или би је мо гао во ле ти, за нат од ко га би мо гао жи
ве ти, при ја те ље и на ви ке па да за увек оде у ап со лут ну не из ве сност. 
По кат кад се ње му на ме ће тај про блем што ни је за до во љан сво јим 
жи вље њем, али нај че шће без ика квог спољ ног раз ло га, у бор би са 
не ким им пул сом, у жуд њи за скит њом.38

Ме ђу тим, упра во из ви зу ре ис ку стве ног, пе сник, као и ње гов 
лир ски ју нак, за пра во сум ња ју у по сто ја ње ма ску ли ни те та ко ји 
би не што пред у зео:

Већ скри ва смо се под клу пе и по ру бе –
Зло чин ци – тих не ба,
Тре ба ло би да не ким спа со но сним све то ви ма од ла зе: 

35 Уп. Је ле на Но ва ко вић, „Раст ко Пе тро вић и Ар тур Рем бо”, Пе сник Раст ко 
Пе тро вић, 116.

36 „Сти хо ви, но си те ме да ле ко од ове зе мље...”, у: Р. Пе тро вић, „Пу сто лов 
у ка ве зу”, По е зи ја, Са би њан ке, 62.

37 Р. Пе тро вић, „Ствар ност у на шој и стра ној књи жев но сти”, Есе ји, члан ци, 
245. 

38 Исто, 243. 
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Али озно је ни, на је же ни са зна ва смо за ко шмар ске по ра зе!
Ко ди ћи ко тве,
Ко пре ки ну ти лан це, за ве ли ке по ла зе?39 

Сти че се ути сак да не по сто ји мо гућ ност про ме не и ве ли ког 
од ла ска, тог чу ве ног екс пре си о ни стич ког то по са, услед па ра ли зе 
ко ја је ре зул тат огром но сти до са де и гро теск не си то сти – пу но ће 
ко ја је пре шла у сво ју дру гу крај њост, у пра зни ну. За то пе сник 
ну ди дру гу стра те ги ју ко ју је „на у чио” слу ша ју ћи те ло. На и ме, 
Раст ко Пе тро вић пред ла же при ме ну те ле сног прин ци па од лак ша
ва ња на ду хов ни жи вот. Ис пра зни ти се, олак ша ти се и на пра ви ти 
ме ста за но ве са др жа је, то јест за но ве си то сти. У овим раз ми шља
њи ма пре по зна је мо ути цај Ни че о ве фи ло зо фи је40 (иа ко то Пе тро вић 
по ри че), пре ма ко јој су бје кат тре ба да про гу та и при сво ји ис ку ство, 
да би га сва рио и по том из ба цио.41 

 Ми сли ти уз по моћ ор га на, ко ле на и бу ти на; за и ста ми сли ти, 
а не му чи ти се и ду хов но ис па шта ти мо же се са мо ка да се учи од 
те ла.42 Очи глед но је да су ме та фи зич ка хте ња до ве ла чо ве ка, осо
би то му шкар ца од ко га се оче ки ва ло да бу де но си лац ове док три не, 
до са гле да ва ња сво јих немо гућ но сти и са мим тим, до ег зи стен ци
јал не пат ње. Из лаз из по губ не ег зи стен ци јал не ди хо то ми је ко ју 
осе ћа у са мо ме се би пе сник про на ла зи у сво је вр сној ре ли ги ји те ла 
у сми слу по што ва ња и до след не или ри ту ал не при ме не те ле сних 
прин ци па у ду хов ном жи во ту. Пре ма упут стви ма ко је Раст ко Пе
тро вић да је у већ спо ми ња ном тек сту „Про бу ђе на свест Ју да”, те лу 
тре ба „ски ну ти уни фор му” ко ју му је на мет нуо дух при ме ном спе
ци ја ли зо ва не ло ги ке, јер је „осло бо ђе но” те ло нај бо љи учи тељ чо
ве ку.43 На и ме, рекре и ра но те ло (осло бо ђе но за но ве си то сти и по
крет) мо же по ста ти за лог же ље ног ма ску ли ни те та, мо де ла ко ји би 
од го ва рао Но вом Чо ве ку, тј. Пе тро ви ће вом Чо ве кумно го. 

Основ на по те шко ћа у рекре а ци ји ма ску ли ни те та је пред ста ва 
пре о би ља (ла жно пре ко мер је) ко је мо дер ни чо век но си у се би. Ја вља 
се пре зир пре ма оче ви ма ко ји су по чи ни ли грех у име и за ра чун ци
ви ли за ци је. Но, тај грех ну жно на сле ђу ју си но ви као део сим бо лич

39 Раст ко Пе тро вић, „Звер ства”, По е зи ја, Са би њан ке, 82.
40 Де та љан при каз и ана ли зу ре цеп ци је Ни че о ве фи ло зоф ске ми сли у 

де лу Раст ка Пе тро ви ћа да ла је Љи ља Илић. На кра ју сво је сту ди је она вр ло 
пре ци зно и, пре ма на шем ми шље њу, тач но за кљу чу је: „Раст ко је Ни че о вим 
по ру ка ма на се јао сво је ра но де ло, али оне су пре стро је не. За то их се те шко до
ка зу је”, Љи ља Илић, Ре флекс Ни че о ве фи ло зо фи је у де лу Раст ка Пе тро ви ћа, 
Глас срп ски, Ба ња Лу ка 1996, 94.

41 Фри дрих Ни че, Ге не а ло ги ја мо ра ла, прев. Бо жи дар Зец, Гра фос, Бе о
град 1990, 269.

42 Р. Пе тро вић, „Про бу ђе на свест Ју да”, По е зи ја, Са би њан ке, 94.
43 Исто, 98.
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ког ка пи та ла. На кон ово га са зна ња не ма ви ше по врат ка у мла дић
ство или у свет без бри жних му шка ра цабо го ва ко ји на ста њу ју 
чу де сни свет Бур ле ске... Ме ђу тим, мла дић ство је и да ље ли ми нал
ни про стор у ко ме, још увек, по сто ји „не за ра же ни” жи вот ни елан, 
иа ко већ из ве сно угро жен ба нал ним си то сти ма де тер ми ни са ног 
жи во та. Же ља за Жи во том се и ов де от кри ва кроз мо тив лу та ња, 
ко ји, опет, од ра жа ва же љу за сло бод ним, не де тер ми ни са ним жи во
том. Да кле, мо тив лу та ња је иза зван ег зи стен ци јал ним не за до вољ
ством, га ђе њем над ствар но шћу, те је чи тав пе снич ки по тен ци јал 
усме рен ка пре о бра жа ју те ствар но сти. По сто ји не пре кид на те жња 
ка дру га чи јој ствар но сти ко ју пе сник по ку ша ва да из ра зи углав ном 
је де фи ни шу ћи као свет „ко ји је ван овог: сло бо дан и без ме ре”.44

А где су оче ви?: Же на(ск и) уни вер зум

Ка да би смо на пра ви ли крат ку ре тро спек ти ву за че ћа у опу су 
Раст ка Пе тро ви ћа, по ка за ла би се јед на пра вил ност. Ве ћи на де це 
у све ту Пе тро ви ће ве по е зи је и про зе за че та је ван брач не ин сти
ту ци је и не од ра ста у по ро ди ци ко ја је про пи са на па три јар хал ном 
нор мом. Про блем дис функ ци о нал не по ро ди це нај пре се ја вља у 
пр вој Пе тро ви ће вој но ве ли „Пу сти њак и ме де ни ца”, ко ја је об ја вље
на 1921. го ди не у Срп ском књи жев ном гла сни ку. Већ у сво јој пр вој 
но ве ли Пе тро вић ће отво ри ти ве ћи ну те ма ко ји ма ће се ба ви ти то
ком чи та вог ства ра лач ког ве ка. Нај пре, у пи та њу је пре и спи ти ва ње 
од но са пре ма мај ци и ма те рин ству, ма тер нал ном те лу, те сво је вр сна 
че жња за мај чи ном утро бом.45 На да ље, пр о бле ма ти зо ва ње од но са 
оца и си на, ко ји је, као и ве ћи на си но ва у Пе тро ви ће вој по е ти ци, 
же љан дру мо ва и сло бо де. Јо а ким, ју нак/при по ве дач но ве ле „Пу сти
њак и ме де ни ца”, до ла зи у су коб са сво јим оцем, али исто вре ме но 
сум ња и у соп стве но очин ство. Дво стру ки кон фликт се, на из глед, 
за вр ша ва Јо а ки мо вим на пу шта њем по ро ди це и пле ме на, чи ме он 
на ру ша ва па три ло кал ност и па три ли не ар ност на ко ји ма по чи ва 
па три јар хал на за јед ни ца. Од нос са оцем, од но сно фи гу ра оца кључ
на је у про це су кон сти ту и са ња ма ску ли ни те та у па три јар хал ним 
дру штви ма.46 што је, мо жда, нај ви дљи ви је у Пе тро ви ће вом ро ма ну 
Са си ла ма не мер љи вим.47 

44 Р. Пе тро вић, „Је ди ни сан”, По е зи ја, Са би њан ке, 73.
45 Уп. Кри сти на Сте ва но вић, Осва ја ње мо дер ног, Ака дем ска књи га, Но ви 

Сад 2010, 220–224.
46 Уп. Та тја на Ро сић, Мит о са вр ше ној би о гра фи ји: Да ни ло Киш и фи гу ра 

пи сца у срп ској кул ту ри, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 2008, 359.
47 Ви ше о овој те ми ви де ти у: Кри сти на Сте ва но вић, „Је су ли су си ле па

три јар ха та за и ста не мер љи ве си ле?”, Ин тер кул ту рал ност, бр. 5 (март), За вод 
за кул ту ру Вој во ди не, Но ви Сад 2013, 136–147.



Но, у окви ру Ста ро сло вен ског ци клу са, да кле опу са крат ке 
про зе, на и ла зи мо на још дра стич ни је при ме ре суб вер зи је тра ди
ци о нал не, па три јар хал не по ро ди це у ко ји ма је пр о бле ма ти зо ва на 
род на уло га му шкар ца. На и ме, же не ра ђа ју ван брач не за јед ни це, 
са ме от хра њу ју де цу, док се у род ној уло зи оца као хра ни те ља 
ни ка да не на ла зи би о ло шки отац. У но ве ли Пут ник без сен ке и 
дру ги за пле ти (1921) по ја вљу је се же на ко ја је у Раст ку Не ма њи ћу, 
та да већ Са ви, про бу ди ла те ле сну же љу. Иа ко мо нах, Са ва, по ре
чи ма при по ве да ча из оквир не при че, ле же са же ном као муж. То ком 
љу бав ног чи на, сен ка у об ли ку ср ца, око ко је се ме то ни миј ским и 
ме та фо рич ким прин ци пом ор га ни зу је но ве ла, пре ла зи са Са ве на 
же ну, ко ја је, за пра во, кур ти за на. Од тог тре нут ка же на ће, на кон 
сва ког пол ног оп ште ња, оста ја ти у дру гом ста њу и ра ђа ти де цу. 
На рав но, отац ни ка да не оста је крај мај ке и она пре у зи ма уло ге 
оба ро ди те ља. Исто вре ме но, она тра га за му шкар цем ко ји би успе
шно ис пу ња вао функ ци ју оца. Ка да се та кав му шка рац по ја вио, 
сен кабе лег пре шла је на ње га.48 Очи глед но је да у на ра тив ном 
све ту Пе тро ви ће вих ју на ки ња и ју на ка кон цепт срод ства и па три
ли не ар но сти не игра ни ка кву уло гу ка да је у пи та њу очу ва ње 
жи во та, од но сно ег зи стен ци јал ни оп ста нак не ја ких. Исто вре ме но, 
мо ра мо има ти у ви ду да у па три јар хал ном уни вер зу му кр ше ње по
ро дич них дог ми зна чи при ста ја ње на ха о тич ни и по тен ци јал но не
мо рал ни по ре дак ко ји во ди ка уру ша ва њу дру штве них вред но сти.49 

Но ве ла При ча оца Пан те леј мо на из мла до сти (1923) та ко ђе 
са др жи при чу о са мо хра ној мај ци, ен гле ској аван ту рист ки њи ко ја 
се, са сво јом ћер ком Хен ри је том, у по тра зи за аван ту ра ма, об ре ла 
на МонтРи ши ну, рту остр ва С. Пре ру ше не у ка лу ђе ре, мај ка и 
ћер ка су упо зна ва ле ег зо тич но остр во и ње го ве чуд не ста нов ни ке, 

48 Сен ка у об ли ку ср ца је у овој при по ве сти нај ве ро ват ни је ме та фо ра 
же ље ко ја се ни је мо гла ре гу ли са ти или над зи ра ти од стра не ин ди ви дуе или 
дру штва. Сен ку је нај пре по ку шао да над зи ре, од но сно уни шти Са вин отац, 
Сте фан Не ма ња, та ко што је, при ли ком из град ње Хи лан да ра, за по ве дио не и ма
ри ма да сен ку за зи да ју. Ме ђу тим, она на ста вља свој на ра тив ни пут, од осо бе до 
осо бе, ука зу ју ћи на ау то ро ву иде ју да су за при чу по треб не и до вољ не две осо бе 
ко је се не пре ста но и не пред ви ђе но из ме њу ју. На ову иде ју скре ће па жњу Ђор ђи је 
Ву ко вић у „По го во ру” ро ма на Дан ше сти: „Ако се не што до га ђа, до га ђа се из
ме ђу дво је. Пар је пра у зор сва ког људ ског од но са. Два би ћа исто вре ме но мо гу 
при па да ти са мо јед но дру гом. Осе ћа ња су не де љи ва. Би ти с не ким зна чи би ти 
са мо са њим. Ма ко то био, за тре ћег не ма ме ста” (Раст ко Пе тро вић, Дан ше сти, 
Срп ска књи жев ност, ро ман 25, Но лит, Бе о град 1982, 633). Ви ди мо, да кле, да се 
кон ти ну и тет иде је и на чи на на ко ји се она на ра тив но оства ру је по ја вљу је до след
но, од нај ра ни јих Раст ко вих де ла па до са мо га кра ја ње го вог ства ра ла штва.

49 Уп. Ли ди ја Ва си ље вић, „Фе ми ни стич ке кри ти ке пи та ња бра ка, по ро
ди це и ро ди тељ ства”, Не ко је ре као фе ми ни зам, збор ник, прир. Адри ја на За ха
ри је вић, He in rich Boll Stif tung – Ре ги о нал на кан це ла ри ја за Ју го и сточ ну Евро пу, 
Бе о град 2008, 103.
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му шкар це. И упра во ту, ме ђу ка лу ђе ри ма, Хен ри је ти на мај ка је, 
ве ро ват но, за че ла и ро ди ла сво ју дру гу кћер. Прем да на ра тор не ма 
по у зда на са зна ња о то ме ко је жен ско но во ро ђен че про на ђе но у 
ма на сти ру, на осно ву Хен ри је ти них прет по став ки он де те сма тра 
Хен ри је ти ном се стром. Ме ђу тим, ни Хен ри је та, ни ње на мај ка, 
ко ја је ве ро ват но и мај ка но во ро ђен че та, не же ле да на се бе пре узму 
ста ра ње о де те ту. Уло гу ста ра те ља, по о чи ма, при хва та на ра тор, 
чи ме се сти чу усло ви за фор ми ра ње по ро ди це ко ја ће се по ка за ти 
функ ци о нал ном али пот пу но ван окви ра ко је на ме ће мо дел па
три јар хал не по ро ди це. За пра во, све три же не ће има ти исти, из
ра зи то аван ту ри стич ки од нос пре ма жи во ту ко ји је има нен тан 
хе ге мо ном ма ску ли ном ти пу. У том сми слу, у овој но ве ли је до шло 
до за ме не род них уло га, те су же не пу сто лов не, жељ не аван ту ра, 
не при ла го ђе не и не спрем не да при хва те мај чин ство на на чин ка ко 
то про пи су је па три јар хал ни по ре дак. С дру ге стра не, на ра тор се, 
од са мо га по чет ка сво је при че, по и гра ва са род ним уло га ма, ука
зу ју ћи на тај на чин на кон струк ци ју и пер фор ма тив ност ка да је у 
пи та њу род.50 Ме ђу тим, фантастичaн и отво рен крај ове но ве ле 
ре ла ти ви зу је не е сен ци ја ли стич ко по и ма ње ро да ко је је ре пре зен
то ва но у тек сту. 

Ја сни ји и из ра же ни ји от пор не при ко сно ве но сти па три јар хал ног 
по рет ка и мо де лу по ро ди це ко ји он на ме ће сре ће мо у ро ма ни ма 
Са си ла ма не мер љи вим и Дан ше сти и, мо жда нај и зра зи ти је, у 
дра ми Са би њан ке.51 У сва три слу ча ја оп ста нак бу ду ћег жи во та 
за ви си ис кљу чи во од же на, од мај ки ко је свој би о ло шки по тен ци
јал до дат но оја ча ва ју на при лич но не у о би ча јен на чин, осо би то 
ка да се зна да су вас пи та ва не у па три јар хал ној за јед ни ци. Оне, за
пра во, пре по зна ју ви та ли стич ки по тен ци јал пре сту па ко ји су по
чи ни ли њи хо ви љу бав ни ци. Љу бав ни ци, од но сно бу ду ћи оче ви (у 
ро ма ну Са си ла ма не мер љи вим и дра ми Са би њан ке), су ви ше стру
ки пре ступ ни ци ко ји су пре кр ши ли за кон ске нор ме: си ло ва те љи, 
про вал ни ци, ло по ви, уби це. Ме ђу тим, љу бав ни чин као да не у тра
ли зу је све ци ви ли за циј ске ре гу ле и огра ни че ња, осо би то ка да има мо 

50 Ова но ве ла је „пра ви при мер Раст ко вог на ра тив нород ног лу ди зма” 
(Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, „Књи жев ни про је кат Раст ка Пе тро ви ћа...”, Раст ко 
Пе тро вић, 21).

51 Ова три де ла де ле де ле те гоб ну суд би ну у по гле ду пу бли ко ва ња. На
и ме, ро ман Са си ла ма не мер љи вим из ла зио је у осам на ста ва ка у Срп ском књи
жев ном гла сни ку 1927. го ди не, да би тек 1963. био штам пан у за себ ном из да њу. 
Дан ше сти, ко ји је Раст ко по чео да пи ше три де се тих го ди на (о че му све до чи 
об ја вље ни фраг мент у СКГ 1932. го ди не), био је штам пан у на став ци ма у ча со
пи су Де ло то ком 1955. и 1956. го ди не, да кле на кон пи шче ве смр ти. У це ли ни је 
штам пан 1961. као че твр та књи га Раст ко вих иза бра них де ла. Дра му Са би њан ке 
Пе тро вић пи ше 1946. го ди не, али је она об ја вље на та ко ђе пост хум но, као дру га 
књи га у окви ру Де ла Раст ка Пе тро ви ћа. 
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у ви ду мла ду ари сто крат ки њу Гејл Ме ри, глав ну ју на ки њу дра ме 
Са би њан ке. Она има свест о ви ше стру ком пре сту пу ко ји је по чи
нио њен си ло ва тељ Ралф Нел зон, др во се ча из Ми не со те. Чак и да 
ни је убио мла ду со ба ри цу, да кле да ни је по чи нио нај те жи зло чин 
(уко ли ко се зло чи ни уоп ште мо гу са ме ра ва ти), Ралф ни ка да не би 
био у при ли ци да по ста не љу бав ник Гејл Ме ри услед огром не со
ци јал носта ле шке раз ли ке ко ја их је раз два ја ла. Пре би смо мо гли 
ре ћи, баш за то што је про ва лио у ре зи ден ци ју и убио со ба ри цу, 
Ралф је био у при ли ци да оства ри сек су ал ни од нос са Гејл.52 

Ре ак ци ја Гејл Ме ри, ћер ке мар ки зе од Сан сбе ри ја, пот пу но је 
нео че ки ва на у сми слу за не ма ри ва ња кон вен ци ја ко ји ма се до та да 
по ви но ва ла. На кон екс це сног до жи вља ја, Гејл по ста је дру га чи ја; 
она уви ђа ни штав ност и ис пра зност дру штве не нор ма тив но сти 
ко ја је од ње на чи ни ла (про из ве ла) би ће за дру ге, ла жно окре ну то 
се би.53 

Ту ма че ње ста но ви шта и по сту па ка Гејл Ме ри зах те ва да се 
под се ти мо да је у пи та њу му шки мо дус, да кле кон струк ци ја жен
ског ли ка из му шке пер спек ти ве. То зна чи да би смо мо ра ли да при
ме ни мо прин цип дво стру ке хер ме не у ти ке ко ју пред ла же Па тро
си нио П. Швај карт ка да су у пи та њу из ве сни му шки тек сто ви.54 
За и ста, да ли је ов де у пи та њу му шка рац ко ји је упо тре бљен ка ко 
би же на осло бо ди ла сво је би ће, нај пре из ну тра а за тим и спо ља, пре
ва зи ла же њем (ква зи)мо рал них за ко на ко ји се те ме ље нај пре на 
со ци јал ној не јед на ко сти, или је му шка рац ме си ја без ко га не би 
би ло же ни ног ис ку пље ња и при ли ке за жр тво ва ње? Јер, основ на 
по ру ка у да љем тек сту дра ме је опро штај и жр тво ва ње Гејл Ме ри 
за рад очу ва ња но вог жи во та. Или су обо је у слу жби об на вља ња 
Жи во та, да кле – са мо сред ства у про це су ис пу ња ва ња же ни не 
род не уло ге, ко ја је услед ње не бла зи ра но сти то ком ра ни јег пе рио
да, би ло угро же на? 

У све ко ли ком опу су Раст ка Пе тро ви ћа фа сци на ци ја жен ском 
спо соб но шћу ра ђа ња во ди ка до ми нант ном то по су ње го ве по е ти
ке – ка Об но ви жи во та. Отац, ви ђен као звер или као исто ри чар, 
да кле, во ђен на го ни ма из ван гра ђан скомо рал ног по рет ка или ду
бо ко од ре ђен њи ме, по ста је не ва жан ка да из вр ши уло гу опло ди те ља. 

52 Исту си ту а ци ју има мо и у Да ну ше стом ка да је у пи та њу од нос То ниТи
ши не и др во се че Ми ша.

53 Р. Пе тро вић, По е зи ја, Са би њан ке, 344.
54 При ме њу је мо „не га тив ну хер ме на у ти ку ко ја обе ло да њу је њи хо во са у че

сни штво са па три јар хал ном иде о ло ги јом, и по зи тив ну хер ме не у ти ку ко ја вра ћа 
уто пиј ски тре ну так – ау тен тич но се ме – из ко јег они цр пу зна ча јан део сво је 
емо ци о нал не сна ге” (Па тро си нио П. Швај карт, „Чи та ти се бе: Ка фе ми ни стич
кој те о ри ји чи та ња”, прев. На да Се фе ро вић, Ge ne ro – ча со пис за фе ми ни стич ку 
те о ри ју, бр. 6–7, Бе о град 2005, 65).
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У том сми слу, кон струк ци ја ју на ки ња у тек сто ви ма Раст ка Пе тро
ви ћа је оме ђе на род ном уло гом, али је ме ха ни зам по ста ја ња же
номмај ком из у зет но сло жен и ам би ва лен тан, рав но ду шан пре ма 
фа ло го цен трич ним стра те ги ја ма. Да би же на оства ри ла сво ју род ну 
уло гу (по ста ла мај ка), она се мо ра си ту и ра ти из ван Сим бо лич ког 
по рет ка ка ко би ак ти ви ра ла и по ја ча ла соп стве ни би о ло шки по тен
ци јал. Ова кво ту ма че ње је мо гу ће јер Пе тро вић мај чин ство по сма
тра као про ду же так Жи во та или по вра так пра ма те ри ји, као не што 
што је из ван људ ских са зна ња и ци ви ли за циј ске де тер ми ни за ци је. 
Же на је Уни вер зум (и му шко и жен ско) ко ји има соп стве ни ци клус 
у ви ду про чи шће ња, или оног већ по ми ња ног од лак ша ва ња. У тре
ну ци ма нај ве ће ег зи стен ци јал не угро же но сти, ка да ми сао глав ног 
ју на ка ро ма на Дан ше сти не цен зу ри са но леб ди про сто ри ма из међу 
жи во та и смр ти, има мо су блим ну сли ку труд не же не ко ју ју нак 
по и сто ве ћу је са пла не том Зе мљом:

Тај те шки ми рис кр ви, зле, по ква ре не, кр ви жен ке, же не ко ја 
од ла зи ис под гу сте шу ме там них вла си, ис под че ти на ра, тај за гу шни 
дах, баш сад док се спу шта у ње ну утро бу кли ца за но ви жи вот. 
Љу ди уми ру. То ли ко љу ди уми ре и тру ли. Љу ди ко ра ча ју, па да ју и 
уми ру. Је ди на она, огром на и стра шна, из ба цу је ста ру кли цу и лу чи, 
и ства ра, из свих сво јих по ра, из свих сво јих ко сти ју, ми ши ћа и 
вла ка на, но ву кли цу, ко ју спу шта у сре ди ште се бе. Ве чи та, стал на, 
об на вља се она с пра вил но шћу, као сав ко смос. Два де сет и осам 
да на про шло је и она са да спу шта у се бе но во ја је, као са зве жђа, 
као бу бе и као ри бе. Чак и ње но те ло, као ча у ра, мо же да се са су ши, 
да не ста не, да се рас ту ри, али то вла жно, са вр ше но, окру гло, пла
зма то ја је оста је жи во. Ста ро од ла зи за злом кр вљу, па да на снег, у 
оп шту про паст, оди ше као ле ши на. Али је но во чи сто и див но! Ни
шта са вр ше ни је као об лик, као вла га, као ми рис, од то га у при ро ди. 
Цвет ни је од људ ског ока, ску по це ни је и ве ли чан стве ни је, у са мом 
сре ди шту же не. То „ве ли чај но”, то стра хо ви то, то че му иде мо ова ко 
бол ни и из ло мље ни... Она је свуд око нас.55

Сте ва но ва ми сао у олу ји ни је зна чај на са мо ка да је у пи та њу 
ту ма че ње пр вог де ла ро ма на Дан ше сти; овај на ра тив ни па саж 
от кри ва нам све тај не ре ги стре ко је му шки мо дус ко ри сти у свом 
до жи вља ју же не. Очи глед на је фа сци на ци ја же ном, осо би то же
номмај ком и то је ка рак те ри стич но за оба ти па ал тер на тив ног 
ма ску ли ни те та. Уо че на фа сци на ци ја ко ре ни се у схва та њу же не 
као искон ске мај ке, Ве ли ке Бо ги ње ко ја исто вре ме но чу ва у се би 

55 Р. Пе тро вић, Дан ше сти, 166.
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фи гу ру за штит ни це и хра ни тељ ке, али и за стра шу ју ћу фи гу ру, 
де мон ску си лу ко ја се хра ни утро бом сво јих жр та ва. Ци ви ли за
циј ски ко до ви по ку ша ва ју да ову ну жну ам би ва лент ност жен ског 
прин ци па де фи ни шу као ли це и на лич је, ба нал но, као би по лар но 
или као ма ни хеј ско. Бу ду ћи да јед но без дру гог не по сто је, мо же мо 
го во ри ти са мо о кон тек сти ма у ко ји ма се жен скост ис по ља ва као 
ли це или као на лич је.

Но, у ци ти ра ном тек сту от кри ва се још јед на ди мен зи ја или 
мо гућ ност жен ско сти о ко јој се ве о ма рет ко раз ми шља. На и ме, 
ју нак ро ма на раз ми шља о жен ској спо соб но сти да се осло бо ди те ла 
и те ле сно сти. Же на то мо же на два на чи на: или се ње но те ло по ве
ћа ва, про сти ре до све о бу хват но сти, ка да пре ста је да бу де те ло, или 
се су ши, сма њу је као ча у ра. Но ово ни је при ла го ђа ва ње усло ви ма, 
ово је при ла го ђа ва ње са мој се би, Ве ли кој Мај ци ко ја ће из не дри ти 
жи вот. Пре ко ја је та, тј. за мет ка жи во та, же на се по ре ди са пти цом 
или ри бом. И пти ца и ри ба кре ћу се не спу та но, осло бо ђе не те ре та 
те ле сно сти.56 Ме ђу тим, же на или Ве ли ка Мај ка, и ка да се осло бо ди 
соп стве не те ле сно сти, успе ва да са чу ва жи вот уну тар се бе. Ка да 
има мо у ви ду се ман тич ку ам би ва лент ност то по са те ла у по е ти ци 
Раст ко вој, по ста је мо гу ће раз ми шља ти о те лу као ка ве зу у ко ме 
је смрт или про па да ње са свим из ве сно. 

Вра ти мо ли се на сам по че так, пр вој пе сми збир ке От кро ве ње, 
се ти ће мо се на сто ја ња лир ског су бјек та да се осло бо ди те ла. Али 
не ње го вим уки да њем, већ на про тив, ње го вим (са мо)про сти ра њем, 
све о бу хват но шћу. Тач ни је, он же ли да со бом ис пу ни про стор, 
из јед на чи се са про сто ром; уки не ра ци о нал нона уч не па ра ме тре, 
по ста не при ро да са ма, као и же на у олу ји.57 Да кле, у пи та њу је иста 
вр ста же ље да се со бом као те лом ис пу ни Ко смос. Ме ђу тим, чи ни 
се да је Пе тро вић жен ско те ло до жи вља вао као „ве ли чај ни је” или 
спо соб ни је за оства ре ње та кве на ме ре. Му шко те ло, иа ко не пре кид
но из ло же но про це си ма оја ча ва ња и очвр шћи ва ња, еја ку ла ци јом се 
ли ша ва жи во та. С дру ге стра не, жен ско те ло је тро шно, али је исто
вре ме но ви та ли зо ва но мај чин ском функ ци јом ко ја обез бе ђу је ма
те ри ја ли зо ва ње бес ко нач ног про сти ра ња. Оно, чак и на кон сво га 
уки да ња, мо же про ду жи ти Жи вот.

Ко нач но, по ка зу је се да је Раст ко Пе тро вић, у ин тер тек сту ал
ном по гле ду по ве зан са аван гард номо дер ни стич ким на ра тив ним 
мо де ли ма, имао ау тен тич но раз у ме ва ње род но сти. Кон струк ци ју 

56 Жак Брил, Ли лит или Мрач на мај ка, прев. Је ле на Ста кић, Из да вач ка 
књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад 1993, 185.

57 „Ов де на овој по сте љи за тва рам ге о гра фи ју: / не ма ви ше ду жи на, ши
ри на; са мо но гу, / ру ку; све се ши ри!” (Раст ко Пе тро вић, „Пу сто лов у ка ве зу”, 
По е зи ја, Са би њан ке, Де ла Раст ка Пе тро ви ћа, Бе о град 1974, 60). 
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ма ску ли ни те та и фе ми ни те та у ње го вој по е ти ци из ра зи то обе ле
жа ва кон сти ту тив на ам би ва лент ност и спе ци фич на упо тре ба те ла 
и те ле сно сти, осо би то те ла са ли ми нал ном по тен ци јом (ма тер нал
но те ло или те ло мла ди ћа). Упра во та отво ре ност род них струк
ту ра58 чи ни Пе тро ви ћа и да ље пи сцем чи ји су тек сто ви го то во 
за зор ни, јер без у слов но зах те ва ју да се са њи ма ус по ста ви жив и 
про дук ти ван од нос.59 Чи та ју ћи Пе тро ви ће ва де ла и са ми по ста је мо, 
бар на тре ну так – Чо векмно го. 

Др Кри сти на И. Сте ва но вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
kri sti na ste va no vic70@yahoo.com

58 Ма да у по е ти ци Раст ка Пе тро ви ћа по сто је и жан ров ске, и на ра тив не, 
и мно ге дру ге отво ре не или не ста бил не струк ту ре.

59 Уп. Џо на тан Ка лер, О де кон струк ци ји: те о ри ја и кри ти ка по сли је 
струк ту ра ли зма, прев. Са ња Чер лек, Гло бус, За греб 1991, 56.




