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ДА ЈА НА МИ ЛО ВА НОВ

ВО А ЈЕ РИ ЗАМ И ЖЕ ЉА У РО МА НИ МА „КЉУЧ”  
ЂУ НИ ЧИ РА ТА НИ ЗА КИ ЈА И „ЗА НЕ СЕ НОСТ  

ЛО ЛЕ В. СТАЈН” МАР ГЕ РИТ ДИ РАС

СА ЖЕ ТАК: Рад се ба ви ана ли зом во а је ри зма као сек су ал не 
и на ра тив не прак се у де лима Кључ ја пан ског пи сца Ђу ни чи ра Та ни
за ки ја и За не се ност Ло ле В. Стајн фран цу ске спи са те љи це Мар ге
рит Ди рас. У ова два ро ма на во а је ри зам је пред ста вљен сло же ни је у 
од но су на тра ди ци о нал ну по де лу на су бје кат и обје кат по сма тра ња, 
те се у ра ду на од лом ци ма из тек ста ана ли зи ра ју две раз ли чи те тех
ни ке при по ве да ња и њи хо ва уло га у де ста би ли зо ва њу пред ста ве о 
ко хе рент ном иден ти те ту ју на ка кроз фи гу ру двој ни ка. С об зи ром 
на то да по сма тра ње под ра зу ме ва же љу Дру гог, ин тер пре ти ран 
је и од нос из ме ђу фан та зи је, же ље и иден ти те та као зна чај них еле
ме на та во а је ри зма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: во а је ри зам, же ља, по глед, двој ник, Дру ги.

„Бол на је би ла по ми сао 
да је не ко дру ги от крио 

тај ег зо тич ни вид ње не ле по те, 
ко ји сам ја био про пу стио да ви дим.”1

Ско по фи ли ја и во а је ри зам су у са вре ме ним про у ча ва њи ма 
умет но сти јед на од цен трал них те ма сту ди ја фил ма (по себ но у 
фе ми ни стич ким те о ри ја ма), фо то гра фи је и оста лих ви зу ел них 
ме ди ја и ра чу на ју на по глед ре ци пи јен та ко ји је при си љен да се 
су о чи са сво јом по зи ци јом во а је ра. Дру гим ре чи ма, ре ци пи јент је 

1 Ђу ни чи ро Та ни за ки, Кључ, прев. Љи ља на Ча лов ска, Из да вач ко пред у
зе ће Рад, Бе о град 1969, 48.
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при си љен да усме ри по глед ка оно ме што у сва ко днев ном жи во ту 
пред ста вља дру штве но или мо рал но та бу и зи ра ни обје кат по сма
тра ња, по пут на гог те ла или сек су ал ног од но са, али је исто вре ме
но при ви ле го ван при ро дом умет но сти ко ја ова кав по глед не са мо 
да не ка жња ва већ га и под сти че. Упр кос то ме што је реч о ви зу
ел ним умет но сти ма, по сма трач је у ак ту по сма тра ња исто вре ме но 
су о чен са сво јом огра ни че ном пер спек ти вом – до мет по гле да је 
увек оме ђен и за у ста вља се на фи зич кој при ро ди објек та по сма тра
ња, а у сли кар ству, фил му и фо то гра фи ји је до дат но су жен мо гућ
но сти ма ме ди ја да на јед ном плат ну или кроз је дан ка дар об у хва те 
по сма тра ну сце ну. Ту ма че ћи Ла ка на, филм ска те о ре тич ка Џо ан 
Ко пјек је ис та кла да по глед ни је огра ни чен са мо фи зич ким ка рак
те ри сти ка ма људ ског ока већ стал но при сут ним убе ђе њем да увек 
по сто ји не што из ван/из а тог по гле да и су бје кат се не пре ста но пи та: 
„Шта је то скри ве но од ме не? Шта се не от кри ва у овом гра фич ком 
при ка зу, шта не пре ста је да се не ис пи су је?”2 У том сми слу, во а је
ри зам по чи ва на прет по став ци о не јед на ком ре ци про ци те ту из ме ђу 
по сма тра ча и по сма тра ног – тра ди ци о нал но, обје кат ни је све стан 
по гле да и не уче ству је ак тив но у чи ну по сма тра ња. Те о риј ски, „во
а је ро во за до вољ ство по чи ва на скри ва њу, на гле да њу без то га да 
се бу де гле дан и су шти на ње го ве агре си је је да пре тво ри обје кат 
по сма тра ња у са мо то, обје кат; ако би и он си мул та но био по сма
тран, и он би та ко ђе био све ден на пу ки обје кат ту ђег по гле да”3, 
али у умет но сти је ова стро га по де ла уло га до ве де на у пи та ње. На
и ме, по сма трач/ре ци пи јент је при ну ђен да по сма тра ис кљу чи во 
сце ну ко ју му умет ник ну ди и то на на чин ко ји прет по ста вља тај 
по глед, те је у том сми слу реч о ан ти ци пи ра ном во а је ри зму где је 
обје кат кон стру и сан с ци љем да иза зо ве од ре ђе ни ефе кат. 

У књи жев ном кон тек сту, во а је ри зам по чи ва на мре жи од но
са из ме ђу ли ко ва, при по ве да ча, ау то ра и чи та о ца и по твр ђу је се 
Ла ка но ва те за да не по сто је фик сне по зи ци је у од но су по сма тра ња: 
„На оп ће нит на чин, од нос по гле да пре ма оно ме што же ли мо ви
дје ти, јест од нос вар ке. Су бјект се по ка зу је као не што дру го не го 
ли јест, а то што му се да је да ви ди, ни је оно што же ли ви дје ти.”4 
Сто га, обје кат по сма тра ња је увек фа бри ко ва на кон струк ци ја ко ја 
укљу чу је су бје кат кроз ње гов по ку шај да опа зи пред ста ву објек та, 
а не обје кат по се би, те акт по сма тра ња ну жно са др жи и оно што 

2 Joan Co pjec, Read My De si re – La can aga inst the Hi sto ri cists, The MIT Press, 
Lon don 1994, 34.

3 Re gi na Schwarz, “Ret hin king Voyeu rism and Pa tri archy: The Ca se of Pa ra
di se Lost”, in: Re pre sen ta ti ons, No. 34, 1991, 94.

4 Jac qu es La can, XI se mi nar: Če ti ri te melj na poj ma psi ho a na li ze, prev. Mirjana 
Vu ja nić Lednicki, ITRO „Na pri jed”, Za greb 1986, 114.
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су бје кат же ли да опа зи и на чин на ко ји то опа же но ту ма чи. У нај
о снов ни јем зна че њу, во а је ри зам је у књи жев но сти при су тан још 
од ан ти ке (нпр. мит о Ди ја ни и Ак те о ну у Ови ди је вим Ме та мор
фо за ма), али ће тек са раз во јем на гла ше но не по у зда ног и са мо
све сног при по ве да ча во а је ри зам по ста ти сво је вр сна игра скри ва ња 
ко јом ау тор ма ни пу ли ше по гле дом чи та о ца као вр хов ног во а је ра 
у мре жи по сма тра ча. У ра ду „По нов но про ми шља ње во а је ри зма 
и па три јар ха та: слу чај Из гу бље ног ра ја” Ре џи на Шварц је ана ли
зи ра ла на ко ји на чин је већ у Би бли ји, а по сле дич но и код Мил то на, 
по глед усме рен ка оно ме што се не сме ви де ти као пред у слов за 
грех. На и ме, оно што је Ева по же ле ла оку сив ши плод са Др ве та 
по зна ња до бра и зла је сте бо жан ски по глед на ство ре ни свет, те 
је „ис ку ше ње во а је ри зма за пра во ис ку ше ње по ла ри за ци је мо ћи”5, 
а Адам и Ева су ка жње ни ти ме што су осве сти ли сво ју по зи ци ју 
објек та – они по кри ва ју сво ја те ла јер се, на кон Па да, увек осе ћа ју 
по сма тра но. У мо дер ној књи жев но сти су пак ство ре ни ју на ци ко ји, 
све сни да су по сма тра ни („све сни Па да”), де ста би ли зу ју сво ју по
зи ци ју објек та кроз на мер но пре у зи ма ње уло ге по сма тра ног. Дру
гим ре чи ма, ју на ци по ста ју ак те ри pe ep showа ко ји се ма ни фе сту
је би ло кроз сек су ал ну игру у ко јој је ју нак све стан по гле да Дру гог 
и на мер но му се из ла же или, ре ђе, кроз вер бал но кон стру и са ње 
ла жног иден ти те та с ци љем за ва ра ва ња по сма тра ча. У де ли ма Мар
ге рит Ди рас во а је ри зам је при су тан као све сно из ла га ње те ла 
по гле ду у ци љу по ни шта ва ња гра ни ца из ме ђу Се бе и Дру гог и 
пре и спи ти ва ња иден ти те та у чи јем се сре ди шту не рет ко на ла зи 
до га ђај из про шло сти ко ји ју нак, а че шће ју на ки ња, по на вља ју 
кроз из ме ње не уло ге, док је код Ђу ни чи ра Та ни за ки ја во а је ри зам 
не са мо кул тур но усло вље на прак са већ и сво је вр сни на гон да се 
обје кат сим бо лич ки усмр ти. За не се ност Ло ле В. Стајн Мар ге рит 
Ди рас све га је јед но у ни зу де ла фран цу ске спи са те љи це ко је се, 
из ме ђу оста лог, ба ви и те мом (жен ског) во а је ри зма, али је ег зем
плар но уто ли ко што су га ту ма чи ли и те о ре ти ча ри пси хо а на ли зе, 
по пут Жа ка Ла ка на и Ју ли је Кри сте ве, а те мат ски и фор мал но је 
вр ло срод но Та ни за ки је вом на сто ја њу да у ро ма ну Кључ де ста би
ли зу је пред ста ву о је дин стве ном иден ти те ту ју на ка. Дру гим ре чи
ма, оба ау то ра кроз по глед ука зу ју на про бле ма тич на ме ста тех
ни ке то ка све сти и по ста вља ју чи та о ца у по зи ци ју во а је ра ко ји је 
спре чен да гле да. 

За не се ност Ло ле В. Стајн на пи са на је у фор ми сту ди је слу
ча ја у ко јој је при по ве дач исто вре ме но и уче сник у до га ђа ји ма, 
али и оп се сив ни ана ли ти чар Ло ли ног жи во та са „пер верз ним епи

5 R. Schwarz, 93.
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сте мо ло шким на го ном”6 – за раз ли ку од во а је ра, ко ји по де фи ни
ци ји не уче ству је у до га ђа ју ко ји по сма тра, при по ве дач Жак Холд 
на сто ји да про дре у је згро Ло ли ног тра у ма тич ног до га ђа ја из мла
до сти. На и ме, Лол Стајн је мла да де вој ка ко ју је љу бав ник Мајкл 
Ри чард сон оста вио јед не ве че ри на кон пле са, фа сци ни ран уда том 
же ном, АномМа ри јом Стре тер, али Ло ли на ре ак ци ја ни је опи са
на као пат ња, већ као пот пу но уки да ње иден ти те та, пра жње ње 
соп ства: 

Ка ко је ноћ од ми ца ла, из гле да ло је да су се Ло ли не шан се да 
па ти још про ре ди ле, да пат ња ни је на шла ку да би у њу про др ла, да 
је она за бо ра ви ла ста ру ал ге бру љу бав них ја да.7

Да ли ми сли на не што, на се бе? пи та ли су је. Ни је схва та ла 
пи та ње. Ре кло би се да је то ишло са мо по се би и да о бес крај ном 
умо ру због не мо гућ но сти да се од то га осло бо ди ни је тре ба ло ми
сли ти, да се она пре тво ри ла у пу сти њу у ко јој ју је не ка но мад ска 
спо соб ност упу ти ла на бес ко нач но тра га ње – за чим? Ни је се зна ло. 
Она ни је од го ва ра ла.8 

То ком пле са, код Лол из о ста је оче ки ва но раз о ча ра ње или љу
бо мо ра и ја вља се осе ћа ње вр ло слич но фан та зи ји не и ме но ва ног 
су пру га у Кљу чу о Ику ко и Ки му ри – Лол пре по зна је се бе као воа
је ра и све док јој је до зво ље но да по сма тра Мај кла Ри чард со на и 
АнуМа ри ју Стре тер уз зву ке ор ке стра, jouissancе је не на пу шта: 
„Лол их је гле да ла, та ко не ка же на чи је је ср це сло бод но од сва ке 
ве за но сти, ве о ма ста ра, гле да сво ју де цу док се уда ља ва ју, из гле да
ло је да их во ли.”9 Пр ви ври сак је усле дио тек ка да су љу бав ни ци 
по че ли да се уда ља ва ју и из ми чу ње ном по гле ду („ка да их ви ше 
ни је ви де ла па ла је на под, оне све шће на”10), али док по сма тра љу
бав ни ке, она је не где из ван. Ово од сут но ја мо же и да об ја сни не
оби чан из бор име на ју на ки ње – уме сто оче ки ва ног Ло ла, у ње ном 
име ну не до ста је [l]à (франц. та мо), те је пи та ње „где је Лол ко ја 
је та мо, а да ни је та мо”11 сим бо лич ки при сут но већ у ње ном име ну. 
Ње но ста ње из ме ште но сти убр зо је пре по зна то као та јан стве на 

6 Pi er re Sa intAmand, Jen ni fer Cur tiss Ga ge, “The Sor rows of Lol V. Stein”, 
in: Pa ra graph, Vol. 19, 1996, 21. 

7 Мар ге рит Ди рас, За не се ност Ло ле В. Стајн, прев. Ана Мо ра лић, Из да
вач ко пред у зе ће Рад, Бе о град 1987, 10.

8 Исто, 13.
9 Исто, 9.
10 Исто, 12.
11 Jo li ne Bla is. 1993. “’Que est Là?’: Dis pla ced Su bjects in Wi de Sar gas so Sea 

and Le Ra vis se ment de Lol V. Stein”, in: Col le ge Li te ra tu re, Vol. 20, No. 2 1993, 98–118.
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бо лест, бли ска де пре си ји и пот пу ном од су ству во ље, што при по
ве дач на сто ји да убе ди чи та о ца кроз не дво сми сле но из ми шља ње 
при че о Ло ли В. Стајн и по на вља ње ре чи „из ми шљам” или „(ево 
шта ја) ви дим”. Оно што он ви ди је за пра во ме ша ви на оно га што 
Та тја на Карл, Ло ли на при ја те љи ца из мла до сти, при ча о њој, ње
го вог ре ал ног ис ку ства и фик ци је ко ја слу жи да по пу ни ру пе у на 
ра ти ву и да за ме ни Ло ли но не у мор но ћу та ње, те он тра га за оним 
што би „би ла речод су ство, речру па, про бу ше на у свом сре ди шту 
јед ном ру пом, оном ру пом у ко јој би све дру ге ре чи би ле са хра ње
не”.12 Мар ге рит Ди рас им пли цит но упу ћу је кри ти ку те зи о „лин
гви стич кој ка тар зи”13 и за блу ди да је Ло ли на бо лест у до ме ну 
пред ста вљи вог, те је емо тив ни аспект ње ног иден ти те та го то во у 
пот пу но сти од стра њен и за ме њен упор ним ћу та њем и оп се сив ном 
по тре бом за „не при ко сно ве ним ре дом.”14 Ипак, Лол В. Стајн има 
јед ну на ви ку ко ја од сту па од пра ви ла по ко ји ма жи ви – сва ког да на 
бес циљ но ше та гра дом, све док јед ног по по дне ва не за тек не сво ју 
при ја те љи цу из мла до сти, Та тја ну Карл, са љу бав ни компри по
ве да чем у хо те лу и, скри ве на у по љу ра жи, по сма тра њи хов љу
бав ни чин. Лол из не ве ра ва сво ју по зи ци ју објек та му шке же ље и 
из ме шта се из кла сич не фрој дов ске по де ле на ак тив ни му шки и 
па сив ни жен ски прин цип, те под ре ђу је оста ле ју на ке сво јој фан
та зи ји – укљу чу ју ћи и чи та о ца, сви по ста ју во а је ри ње не же ље.

Ђу ни чи ро Та ни за ки се у по зном пе ри о ду свог ства ра ла штва 
(Кључ, Днев ник по лу де лог стар ца) вра ћа те ми ерот ске же ље ко ја 
га је у оп се да ла у при ча ма из мла до сти, по пут „Мај сто ра те то ви
ра ња” или „Шун ки ни ног пор тре та”, али ово га пу та ју на ци су стар ци 
ко ји се су о ча ва ју са гу бит ком сек су ал не мо ћи. У кри ти ци је оп ште
при хва ћен не дво сми сле ни ути цај ко ји је по е ти ка Ед га ра Ала на 
Поа има ла на Та ни за ки је во ства ра ла штво и естет ску шко лу ко јој 
је при па дао15, те се и у ро ма ну Кључ ви де тра го ви По о вог мо де ла 
fem me fa ta le – иде ал на же на је па сив на, на лик ока ме ње ној ста туи, 
и бес пре кор но бе ле ко же: „Оно што је пре ва зи ла зи ло све што сам 
мо гао за ми сли ти, бе ше сјај на чи сто та ње не ко же. Нај че шће љу ди 
има ју бар по не ку ма лу мр љу, не ку там ну тач ку, знак од ро ђе ња, 

12 М. Ди рас, За не се ност Ло ле В. Стајн, 29.
13 P. Sa intAmand, J. Cur tiss Ga ge, 22.
14 M. Ди рас, За не се ност Ло ле В. Стајн, 20.
15 „У Та и шо пе ри о ду (1912–1926) пи сци на ко је је По ути цао по че ли су 

да ре флек ту ју тај ути цај у сво јим де ли ма. Овај пе ри од је био ре ак ци ја на на ту
ра ли зам и ис по вед не схисхōсет су (’Јаро ма не’) и обе ле жи ла су га два до ми
нант на књи жев на прав ца, је дан ко ји је при па дао Ши ра ка ба гру пи, а дру ги је 
био тзв. естет ска шко ла.” Ви де ти: No ri ko Mi zu ta Lip pit, “Ta ni za ki and Poe: The 
Gro te sque and the Qu est for Su per nal Be a uty”, in: Com pa ra ti ve Li te ra tu re, Vol. 29, 
No. 3, 1977, 222.
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мла деж или слич но; али, иа ко сам јој нај бри жљи ви је ис тра жио 
те ло, ни сам мо гао на ћи ни ка кву ма ну.”16 Не по крет ност и ока ме
ње ност су код Та ни за ки ја оп шта ме ста му шке фан та зи је о жен ском 
те лу17 јер не са мо да пру жа ју при вид кон тро ле над жен ском сек су ал
но шћу већ су у уској ве зи са Та ни за ки је вим ин те ре со ва њем за фо то
гра фи ју и филм. Та ни за ки је два де се тих го ди на на пи сао не ко ли ко 
есе ја о фил му јер је био фа сци ни ран мо гућ но сти ма но вог ме ди ја да 
„по ну ди но ви на чин по сма тра ња и учи ни но ве ства ри ви дљи вим”, 
као и да при си ли по сма тра ча да пре и спи та соп стве ну пер цеп ци ју и 
чу ло ви да јер оно што по сма тра је исто вре ме но и ствар ност и илу зи
ја.18 Јед на од нај це ње ни јих при ча Ђу ни чи ра Та ни за ки ја из сред њег 
пе ри о да ства ра ла штва, „Шун ки нин пор трет” (1933), ба ви се уки да
њем ви зу ел не сек су ал но сти јер су Шун кин, окрут на сви ра чи ца ко тоа, 
и њен слу га и љу бав ник Са су ке сле пи. Сле пи ло је по вод Та ни за
ки ју да ис пи та ве зу из ме ђу по гле да и же ље, али и да, по узо ру на 
Фок не ро во да ва ње гла са ма ло ум ном Бен џи ју у Бу ци и бе су19, ство
ри је дин ствен ви зу ел ни ква ли тет све та ко ји ју на ци не ви де. 

У Кљу чу се пак Та ни за ки вра ћа ерот ским те ма ма упра во из ви
зу ел не пер спек ти ве, али, за раз ли ку од при ча ко је су на За па ду по
ста ле по зна те под на зи вом Се дам ја пан ских при ча20, овај днев нич ки 
ро ман на пи сан је под знат ним ути ца јем по пу лар не кул ту ре, те су 
Та ни за ки је ва де ла „за ја пан ске чи та о це ње го ве ге не ра ци је че сто 
би ла скан да ло зно ’мо дер на’.”21 По зна то је да је Та ни за ки био стра
стве ни чи та лац за пад њач ке ли те ра ту ре, те је под ути ца јем пи са ца 
по пут Зо ле, Иб зе на и Стринд бер га пи сао о осло ба ђа њу ерот ске же ље 
на на чин ко ји су ја пан ски ау то ри, по пут Рја но су кеа Аку та га ве, кри
ти ко ва ли као лош стил и пи са ње за ма се. Ипак, Та ни за ки је ин си
сти рао на уз бу дљи вом за пле ту као кључ ном за струк ту ру при че:

Пре ма Аку та га ви ном ми шље њу, ја при да јем пре те ра ни зна чај 
нео бич ним, не ре ал ним за пле ти ма. Са мо же лим да пи шем о пер
верз ном, фан та стич ном, оно ме што уз бу ђу је ма се. То ни је до бро. 

16 Ђ. Та ни за ки, Кључ, 14.
17 „Ста туа же не из Ока ди не ма ште са да је ста ја ла на га пред.” Ви де ти: 

Ђу ни чи ро Та ни за ки, Се дам ја пан ских при ча, прев. Дра ган Ми лен ко вић, Љу би ца 
Пу пе зин, Ми ли ца Ћур чин. Та не си, Бе о град 2012, 182.

18 Marg he ri ta Long, This Per ver sion Cal led Lo ve – Re a ding Ta ni za ki, Fe mi nist 
The ory, Freud, Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford 2009, 105.

19 У Кљу чу, без и ме ни му шки ју нак, су пруг Ику ко, чи та Фок не ра: „Упра
во сам по чео чи та ти Фок не ро во ’Све ти ли ште’, па сам се вра тио у со бу чим смо 
из ме ња ли че стит ке.” Ви де ти: Ђ. Та ни за ки, Кључ, 8.

20 Ова збир ка је пр ви пут об ја вље на 1963. го ди не, у пре во ду и ре дак ци ји 
Ха ур да Хи бе та и Ал фре да А. Кноп фа.

21 Tho mas J. Ri mer, Mo dern Ja pa ne se Fic tion and Its Tra di tion – An In tro
duc tion, Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton 1978, 23.
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То ни је оно што би ро ман тре ба ло да бу де. Не ма умет нич ког зна
ча ја у за пле ту. То је, ми слим, Аку та га вин оп шти став. На жа лост, 
не сла жем се. За плет је, опи сан дру га чи је, на чин на ко ји је де ло са
ста вље но, за ни ма ње за струк ту ру, ар хи тек тон ску ле по ту. Не мо же 
се ре ћи да је без умет нич ког зна ча ја...22

Кључ је ро ман на пи сан у фор ми два днев ни ка – је дан пи ше 
не и ме но ва ни му шка рац, а дру ги ње го ва су пру га Ику ко. У срп ском 
пре во ду, је ди ни на чин на ко ји чи та лац мо же уо чи ти ко ме при па да 
днев нич ка за бе ле шка је гра ма тич ки род или кон текст, што у ја пан
ском ори ги на лу ни је слу чај – су пруг пи ше ком би на ци јом кан ђи 
зна ко ва и ка та ка не, тра ди ци о нал но упо тре бља ва не у фор мал ној 
пре пи сци и при тран скри бо ва њу стра них име на, док Ику ко пи ше 
ком би на ци јом кан ђи ја и хи ра га не, са чи ње не од об лих сло ва ко ја се 
че сто на зи ва ју и жен ским сло ви ма због сво је еле ган ци је. Упр кос 
чи ње ни ци да у срп ском је зи ку по сто је два пи сма, пре во ди тељ ка 
Љи ља на Ча лов ска је про пу сти ла да на овај на чин обе ле жи раз ли ку 
из ме ђу му шког и жен ског гла са. За плет по чи ва на сек су ал ној и 
вер бал ној игри – Ику ко и њен су пруг пи шу сво је днев ни ке у тај
ности, али уз свест да онај дру ги то чи та, те је во а је ри зам при су тан 
не са мо у фи зич ком сми слу већ и у вер бал ном и, што чи ни нај ком
плек сни ји део овог ро ма на, пси хо ло шком. На и ме, не и ме но ва ни 
му шки ју нак је у стал ном стра ху од гу бит ка сек су ал не мо ћи, те се 
не пре ста но пи та да ли би ње го ва су пру га тре ба ло да бу де са не ким 
дру гим. На кон што Ки му ра, мла ди удва рач њи хо ве ћер ке То ши ко, 
суп тил но по ка же ин те ре со ва ње за ле по ту још увек мла де Ику ко, 
не и ме но ва но ја бе ле жи у днев ни ку:

Схва там да Ки му ра по ста је нео п хо дан за наш сек су ал ни жи
вот. Упр кос то ме, же лео бих је упо зо ри ти, иа ко је два има по тре бе 
да јој то ка жем, да не би сме ла ићи су ви ше да ле ко с њим. Ни је то 
без опа сно сти, али што је опа сни је то је бо ље. Же лим да ме она 
пра ви не здра во љу бо мор ним. Све јед но што у ме ни иза зи ва сум њу 
да је већ оти шла пре да ле ко. Же лим да ме на во ди да сум њам.

Шта ви ше, она би мо ра ла схва ти ти, то што од ње тра жим – ма 
ко ли ко те шко и увре дљи во би ло – тра жим ра ди на ше сре ће.23

Као што у За не се но сти Ло ле В. Стајн по сто ји тро у гао Та тја на 
Карл – Жак Холд – Лол В. Стајн, у Кљу чу се сек су ал на игра од ви ја 
из ме ђу су пру га, Ику ко и Ки му ре. Ки му ра је аси стент на уни вер

22 Ци ти ра но пре ма: Ed ward Se i den stic ker, “Ta ni za ki Junichirō, 1886–1965”, 
in: Mo nu men ta Nip po ni ca, XXI, No. 3–4, 1966, 261.

23 Ђ. Та ни за ки, Кључ, 10–11. 
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зи те ту на ко јем је су пруг за по слен, те он у ве ли кој ме ри про јек
ту је се бе на мла ђег му шкар ца. Ипак, у Та ни за ки је вој по е ти ци је 
ва жна про ме на вред но сти објек та ко ја је у ве зи са ја пан ском кул
ту ром у ко јој се не гу је тра ди ци ја за мо та ва ња и скри ва ња пред
ме та у ци љу под сти ца ја же ље при ма о ца. Дру гим ре чи ма, „сло је ви 
омо та у то ли кој ме ри про ме не обје кат да он ви ше ни је оно што је 
био, од но сно, мо же мо ре ћи да очи глед ни озна чи тељ (омот) не упу
ћу је на озна че но скри ве но уну тра већ на са мог се бе, те озна чи тељ 
до би ја пред ност у од но су на озна че но”.24 У Та ни за ки је вим де ли ма 
ју на ци че сто сим бо лич ким за мо та ва њем до да ју сло је ве зна че ња 
објек ту же ље или по гле да – при ме ра ра ди, у „Мај сто ру те то ви ра
ња” умет ник Се и ки ћи мла дој ма и ко ис цр та ва огром ног па у ка на 
те лу, уз ре ми ни сцен ци ју на „ду го по сто је ћи жа нр отров не же не”25 
у ја пан ској књи жев но сти, у ко јем је па ук сим бол fem me fa ta le. Јед ном 
ка да јој је, ма кар и сим бо лич ки, до де лио моћ, Се и ки ћи је ви ше не 
мо же од у зе ти, и упра во за то по ста је и пр ва жр тва „но во ро ђе не” 
отров не же не: „Она га је оши ну ла по гле дом брит ким као мач. 
’Ви ше се ни че га не пла шим, и ти си мо ја пр ва жр тва!’, вик ну ла је 
док јој је у уши ма од је ки ва ла по бед нич ка пе сма.”26

У Кљу чу се сим бо лич ка моћ оства ру је кроз еро ти зо ва ње Ику ко 
у пре ци зно сми шље ном сце на ри ју, где су пруг, по пут Се и ки ћи ја, 
за у зи ма по зи ци ју под ре ђе ног ко ји на сто ји да кроз ма зо хи зам по
вра ти осе ћај жи во та. Као што Но ри ко Ми зу та Ли пит ис ти че, код 
Та ни за ки ја не по сто ји ја сно де фи ни сан страх од смр ти, али је уме
сто ње га при сут но сна жно, прем да не кон тро ли са но сек су ал но 
ис цр пљи ва ње, ко је во ди до мо жда ног уда ра.27 Ње го ва оп се си ја 
фи зич ким за до вољ ством у бли ској је ве зи са по сма тра њем оне
све шће не Ику ко, ко ја му са мо у том ста њу до зво ља ва да јој осве тли 
и по гле да те ло из свих угло ва. Да би још ви ше под ста као сво ју 
же љу, су пруг по зајм љу је фо тоапа рат од Ки му ре и пра ви низ фо то
гра фи ја Ику ко у срам ним и не при клад ним по за ма. Ње гов во а је ри
зам нео дво јив је од по тре бе да се бол до жи ви кроз по глед Дру гог, 
ко јем је (сим бо лич ки) при да та ви ша вред ност – у ње го вим очи ма, 
Ки му ра је мла ђи, згод ни ји и по тент ни ји. Ику ко пи ше днев ник 
зна ју ћи да га он кри шом чи та, те га и до дат но по ни жа ва:

По не кад, ипак, сму чи ми се да га по гле дам. Јест, и то осе ћа ње 
ни је но во. Има ла сам га пр ве но ћи у на шем бра ку, у оном дав на шњем 

24 Wil li am At kin son, “Wrap ping the Ho le in the Mid dle of It All: Ta ni za ki’s 
Nar ra ti ve Pac ka ges”, in: Col le ge Li te ra tu re, Vol. 30, No. 3, 2003, 39.

25 Исто, 39.
26 Ђ. Та ни за ки, Се дам ја пан ских при ча, 150.
27 N. M. Lip pit, 227.
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ме де ном ме се цу кад сам се пр ви пут на шла с њим у кре ве ту. Још 
се се ћам ка ко сам се тр гла по гле дав ши ње го во ли це кад је ски нуо 
на о ча ре. Љу ди ко ји но се на о ча ре из гле да ју увек ма ло нео бич но без 
њих, али ли це мог му жа као да је од јед ном по ста ло пе пе ља сто, по пут 
ли ца у мр тва ца.28 

Он има из ра же ну по тре бу да по сма тра се бе кроз по глед Дру
гог и осе ћа се (са мо)све сним тек ка да по сто ји у ту ђој пред ста ви о 
се би. Ки му ра је, сто га, ње гов двој ник и про јек ци ја ко ју Та ни за ки 
на мер но про пу шта да де таљ но опи ше – чи та лац не ма увид у Ки
му ри не ми сли ни ти осо би не, и све што мо же о ње му да са зна у 
ве зи је са на чи ном на ко ји га брач ни пар до жи вља ва. Дру гим ре
чи ма, он је по сред ник у де струк тив ној сек су ал ној игри, где је Ику ко 
као fem me fa ta le ис пр ва са мо кон стру и са на (по пут ма и ко из „Мај
сто ра те то ви ра ња”), али, на кон што при хва ти сим бо лич ку моћ и 
уло гу ко ја јој је до де ље на, по ста је по пут „же напа у ка” ко јој је ту 
моћ не мо гу ће од у зе ти.

За раз ли ку од Кљу ча, ко ји је „кри ти ко ван због бли ско сти са 
пор но граф ском књи жев но шћу”29, За не се ност Ло ле В. Стајн је 
бли ска по ет ској про зи и ерот ски на бој је при ме тан већ у син так си 
и струк ту ри ре че ни це, ко ја је ис пре ки да на и ли ше на су ви шних 
при де ва: „Лол се, крај ме не, при бли жа ва, при бли жа ва се Та тја ни. 
Она ко ка ко би хте ла. Ку пе оста је пра зан на ста ни ца ма. Још увек 
смо са ми.”30 Жак Холд је је ди ни при по ве дач, али у тре ну ци ма 
из ра зи те емо тив не уз бу ђе но сти он се, као дру ги во а јер у ро ма ну, 
из ме шта у по зи ци ју не у че ство ва ња ме та фо рич ки на пу шта ју ћи 
сво ју на ра тив ну пер спек ти ву и о се би го во ри у тре ћем ли цу: „При
љу бљен уз њу, Жак Холд се ни је мо гао одво ји ти од Та тја не Карл. 
При чао јој је. Та тја на Карл ни је би ла си гур на ко ме су на ме ње не 
ре чи ко је јој го во ри Жак Холд.”31 Сто га, Жак Холд се бе исто вре
ме но ви ди као при по ве да ча (ко ји из ми шља) и као ју на ка, те се на 
на ра тив ном пла ну па ра док сал но гра ди при вид двој ни ка. Жак Холд 
је пак за Ло лу В. Стајн нео п ход на суп сти ту ци ја за Мај кла Ри чард
со на у ре кре и ра ном тро у глу у ко јем Лол за у зи ма по зи ци ју оне 
ко ја оти ма му шкар ца дру гој же ни, те Та тја на Карл је сте и ни је 
Ло ли на двој ни ца – на за ба ви на ко јој Жак Холд и Лол пле шу, она 
је при си ље на да за у зме по зи ци ју во а је ра, али на са мом кра ју, у ха
лу ци нант ним ре че ни ца ма на кон сек су ал ног од но са при по ве да ча 
и Лол, две ју на ки ње ви ше ни су за себ ни ен ти те ти:

28 Ђ. Та ни за ки, Кључ, 7.
29 N. M. Lip pit, 224.
30 M. Ди рас, За не се ност Ло ле В. Стајн, 105.
31 Исто, 77–78.
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По сле, Ло ли ни кри ци, она је вре ђа ла, она је мо ли ла, пре кли
ња ла да је по но во узмем и у исти мах да је оста вим, пре пад ну та, 
по ку ша ва ју ћи да по бег не из со бе, из кре ве та, вра ћа ју ћи се да ту 
бу де за ро бље на, ве шта, и ви ше ни је би ло раз ли ке из ме ђу ње и Та
тја не Карл осим у ње ним очи ма ли ше ним гри же са ве сти и у на чи ну 
на ко ји је се бе озна ча ва ла – Та тја на се бе не име ну је – и у два име на 
ко ја је се би да ва ла: Та тја на Карл и Лол В. Стајн32 (ис та кла Д. М.).

Лол ис пу ња ва сво ју во а је ри стич ку фан та зи ју да по ста не „пра
зан суд” у ко јем се од и гра ва ту ђа страст и по твр ђу је Ла ка но ву те зу, 
ко ја га је и на ве ла да на пи ше текст „Омаж Мар ге рит Ди рас – о 
За не се но сти Лолe В. Стајн”33, да је же ља увек же ља Дру гог. На
кон сек су ал ног од но са са при по ве да чем на кра ју ро ма на, Лол на
по кон успе ва да оства ри сво ју во а је ри стич ку фан та зи ју о ста па њу 
са иден ти те том Дру гог, и пи та Хол да: „Ко је то?”, да би јој он од
го во рио: „Та тја на Карл, на при мер.”34 Флу ид ност ње ног иден ти те та 
на го ве ште на је мо ти вом огле да ла у ко јем она не ви ди се бе, већ 
бес крај но мо ре и ис ку ше ње да оде на из вор но ме сто сво је тра у ме, 
али и на кон што ре кре и ра про шли сце на рио у из ме ње ним уло га ма, 
ни шта се су штин ски не ме ња – она се вра ћа у по ље ра жи, ода кле 
има по глед на хо тел ски про зор Та тја не Карл и Жа ка Хол да. Ипак, 
по след ња ре че ни ца („Спа ва ла је у по љу ра жи, умор на, умор на од 
на шег пу то ва ња”35) су ге ри ше из ве сно пра жње ње же ље јер Лол 
ви ше не гле да, али и да ље за у зи ма сво ју по зи ци ју во а је ра – од и
грав ши уло гу АнеМа ри је Стре тер, Лол је усмр ти ла сво ју (кон
крет ну) фан та зи ју, али не и свој сек су ал ни иден ти тет. Лол и пре 
ко нач ног ста па ња са иден ти те том Та тја не Карл кроз сек су ал ни 
од нос са при по ве да чем раз у ме прин цип Же ље кад му го во ри: 
„Осе ћам се до бро без вас от ка ко вас по зна јем”36, али то не за до во
ља ва ње го ву оп се сив ну (во а јер ску) по тре бу да је опи ше и сме сти 
у ре чи: „Од у стао сам, ви ше ни сам ни по ку ша вао да је жи ву сме
стим у смрт ства ри.”37 

Је дан од нај ва жни јих еле ме на та во а је ри зма је про стор – у 
ле ген ди о Го ди ви, из ко је по ти че ен гле ски на зив за во а је ра (pe e ping 
Tom), кро јач Том је, упр кос из ри чи тој за бра ни по сма тра ња на ге ле ди 
Го ди ве на ко њу, отво рио про зор, по гле дао ју је и истог тре нут ка 

32 Исто, 118.
33 Ви де ти: Jac qu es La can, “Ho ma ge to Mar ge u ri te Du ras, on Le ra vis se ment 

de Lol V. Stein”, in: Mar gu e ri te Du ras, ed. Mar ge u ri te Du ras, City Light Bo oks, San 
Fran ci sco, 1987, 122–129.

34 M. Ди рас, За не се ност Ло ле В. Стајн, 117–118.
35 Исто, 119.
36 Исто, 107.
37 Исто, 108.
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осле пео. Прем да је оп ште ме сто во а је ри зма кљу ча о ни ца, Мар ге рит 
Ди рас је за др жа ла про зор из ори ги нал не ле ген де као зна ча јан чи
ни лац у Ло ли ном по сма тра њу Та тја не Карл и Жа ка Хол да. Већ у 
ро ма ну Лет ње ве че – по ла је да на ест Ма ри ја кри шом кроз про зор 
по сма тра свог су пру га и ње го ву љу бав ни цу Клер ка ко се љу бе38, 
али у За не се но сти Ло ле В. Стајн про зор по ста је ме сто фа бри ко ва
не во а јер ске сце не ко јом Жак Холд на сто ји да пру жи Лол, а по
сред но и се би, „страст ко ја би мо гла би ти ње на”.39 За раз ли ку од 
Вир џи ни је Вулф, са ко јом је Де бо ра Га ен сба у ер по ре ди, Мар ге рит 
Ди рас ства ра ју на ки ње ко је емо тив но у пот пу но сти за ви се од Дру
гог, али па ра док сал но, Лол је ју на ки ња ко ја сво јим од су ством же ље 
па сив но кон тро ли ше же љу оста лих ју на ка – њен су пруг Жан Бед
фор фа сци ни ран је упра во Ло ли ном пра зни ном: „Осум њи чи ли су 
Жа на Бед фо ра да је ди но во ли же не сло мље ног ср ца, та ко ђе су га 
осум њи чи ли, те же, за чуд но ва ту на кло ност пре ма на пу ште ним 
де вој ка ма, ко је су због дру гих по лу де ле.”40 Та тја на Карл не во ли 
при по ве да ча, али га же ли ка да ве ру је да Лол по ку ша ва да га от ме, 
док је за Жа ка Хол да Лол за го нет ка ко ју он ту ма чи и из ми шља. 
Сто га про зор пред ста вља сим бо лич ну ба ри је ру из ме ђу Лол, скри
ве не у по љу ра жи, и љу бав ни ка у хо те лу – Жак Холд зна да их она 
по сма тра, по ста вља сце ну за њу, али ни ка да јој ди рект но не го во ри 
да је све стан сек су ал не игре. Пре ма Ла ка но вој ин тер пре та ци ји, 
lo cus Ло ли ног во а је ри зма ни је у по гле ду већ у ре чи ма ко је ње ном 
по гле ду при да ју сек су ал ну ко но та ци ју: „На да све, не бу ди те об ма
ну ти ме стом по гле да ов де. Ни је Лол та ко ја по сма тра, ако ни због 
че га дру гог, бар за то што не ви ди ни шта. Она ни је во а јер. Она је 
оства ре на у оно ме што се де ша ва. Тек на кон што Лол, уз од го ва ра
ју ће ре чи, уз диг не по глед до ста ту са чи стог објек та, Жа ку Хол ду 
от кри ва се ме сто ње ног по гле да.”41 Те „од го ва ра ју ће ре чи” су Ло
ли но пре по зна ва ње Та тја не као „на ге у сво јој ко си”42, као ли ше не 
зна че ња у тој не мој игри ко ју она не чу је јер је пре ви ше уда ље на од 
про зо ра – Та тја на по но во обла чи свој цр ни ко стим, по пут Лол ко ја 
је на пле су би ла оде ве на „у цр ну ха љи ну с дво стру ким сло јем ти ла, 
та ко ђе цр ног, ве о ма из ре за ну”43, али Лол зна да ис под не ма ни че га.

38 Мар ге рит Ди рас, Лет ње ве че – по ла је да на ест, прев. Мир ја на Ђу ри шић, 
Но лит, Бе о град 1996, 54.

39 De bo rah Ga en sba u er, “Tres spas sing and Voyeu rism in the No vels of Vir
gi nia Wo olf and Mar gu e ri te Du ras”, in: Com pa ra ti ve Li te ra tu re Stu di es, Vol. 24, No. 
2, 1987, 192–201.

40 М. Ди рас, За не се ност Ло ле В. Стајн, 18.
41 Ј. La can, “Ho ma ge to Mar ge u ri te Du ras, on Le ra vis se ment de Lol V. Stein”, 

126.
42 М. Ди рас, За не се ност Ло ле В. Стајн, 38.
43 Исто, 7.
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У Кљу чу Ику ко пи ше днев ник, све сна да га њен су пруг чи та, 
док он пи ше сво ју вер зи ју до га ђа ја же ле ћи да она то про чи та и не 
зна ју ћи да она упра во то и чи ни. Та ни за ки гра ди за плет на скри
ва њу ове ин фор ма ци је од чи та о ца јер не по сто ји све зна ју ћи при по
ве дач, те је чи та лацво а јер при си љен да, по пут Жа ка Хол да, по пу
ња ва пра зни не у на ра ти ву. Тек у по след њем днев нич ком за пи су 
Ику ко от кри ва да је све вре ме ма ни пу ли са ла су пру го вом же љом 
и „чи ни ла све ка ко би га на те ра ла да за бо ра ви страх од смр ти”44:

На рав но, пи са ла сам: „Не ћу учи ни ти по гре шку пру жа ју ћи му 
при ли ку да по сум ња.” Али ла га ла сам. Же ле ла сам да га он чи та. 
Исти на је и то да сам же ле ла раз го ва ра ти „са ма са со бом”, али то 
ни је био пра ви раз лог због ког сам по че ла во ди ти днев ник. Тај но
ви тост – упо тре ба ри жа ног па пи ра, за пе ча ћи ва ње днев ни ка и све 
оста ло – био је мој при род ни на чин при том. Иа ко ме је исме ја вао 
због то га, и сам је био та кав. Зна ли смо да сва ко од нас чи та днев ник 
дру го га, па ипак смо по ста вља ли све вр сте пре пре ка са мо да то 
учи ни мо те шким и не из ве сним. Дра же нам је би ло би ти у сум њи.45

У Ен ци кло пе ди ји са вре ме не ја пан ске кул ту ре Сан дра Ба кли 
пи ше о pe ep showу као по пу лар ној за ба ви у ја пан ској сек су ал ној 
ин ду стри ји за вре ме и на кон оку па ци је, при че му се сек су ал на 
рад ни ца на ла зи у „ку ти ји са ста кле ним про зо ром, дво смер ним ми
кро фо ном и за ве сом”46 и сек су ал на раз ме на за сно ва на је на скри
ва њу и вер бал ној ко му ни ка ци ји. Та ни за ки је у Кљу чу на сто јао да 
ис пи та уло гу је зи ка у под сти ца њу же ље, те днев ник фи гу ри ра 
као ста кле ни про зор и ме та фо рич ко по ље сек су ал не же ље. Ику ко 
и њен су пруг им пли цит но упо тре бља ва ју фор му лу А је Б, или, 
дру гим ре чи ма, под текст и текст се не по кла па ју и упра во на овом 
се ман тич ком рас це пу по чи ва су пру го ва сек су ал на оп се си ја. Ику ко 
пре у зи ма кон вен ци о нал ну уло гу ча сне Ја пан ке ко ја је ти ха и смер
на у то ку сек су ал ног од но са и схва та га као сво ју брач ну ду жност, 
али за пра во „иа ко јој је ста ло до ње го вог здра вља, по тре ба за 
за до во ље њем же ље би ла је сна жни ја”47 – ње но не су пруг де ко ди
ра као да, те фан та зи ја по чи ва на пре ћу та ном и на же љи да дру ги 
усво ји исти код. Нај у пе ча тљи ви ја илу стра ци ја ова квог ра да же ље 
у во а је ри зму сва ка ко је пи смо Ери ке Ко хут у ро ма ну Пи ја нист ки ња 
Ел фри де Је ли нек, где глав на ју на ки ња де таљ но опи су је сво ју ма

44 Ђ. Та ни за ки, Кључ, 79.
45 Исто, 79.
46 San dra Buc kley, Encyclo pe dia of Con tem po rary Ja pa ne se Cul tu re, Ro u tled ge, 

Lon don and New York 2002, 386.
47 Ђ. Та ни за ки, Кључ, 79.
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зо хи стич ку фан та зи ју и исто вре ме но се на да да дру га осо ба то 
не ће учи ни ти, али по ру ка у овом ро ма ну ни је де ко ди ра на у же ље
ном кљу чу. Сто га, на слов је мо гу ће про ту ма чи ти не са мо у кон тек
сту фи зич ког скри ва ња днев ни ка већ и у про на ла же њу кљу ча за 
ту ма че ње же ље дру гог. Код Та ни за ки ја је, за раз ли ку од Мар ге рит 
Ди рас, при ме тан кул тур ни ути цај јер је Кључ на стао у је ку „отва
ра ња” Ја па на ка За па ду – Ику ко је при ву че на Ки му ром јер је под
се ћа на аме рич ке глум це, али је нај зна чај ни ја по ја ва по ла ро и да и 
фо то гра фи је у Ја па ну. Су пруг от кри ва фо то гра фи ју као још је дан 
од об ли ка во а је ри зма и ма ни пу ла ци је по гле дом – он же ли да Ику ко 
ви ди се бе на на чин на ко ји је он ви ди:

Ево за што пра вим те фо то гра фи је: пр во, ја у њи ма ужи вам. 
Осе ћам ве ли ко за до вољ ство при на ме шта њу тих по за, сло бод но 
ру ку ју ћи њо ме док она спа ва (или се пре тва ра да спа ва). Дру ги 
раз лог је што ћу сли ке при ле пи ти у свој днев ник та ко да их она 
ви ди. Та да ће си гур но от кри ти – и би ти за ди вље на при том – не слу
ће ну ле по ту соп стве ног те ла. А тре ћи раз лог је у том што јој хо ћу 
по ка за ти за што сам то ли ко очај но же љан да је гле дам у на го ти. Же
лим да ме раз у ме – мо жда чак и да ми бу де на кло ње на. (Усу ђу јем 
се то ре ћи, не чу ве но је да чо век од пе де сет пет го ди на бу де та ко 
фа сци ни ран сво јом че тр де сет че тво ро го ди шњом же ном. Она би 
до бро учи ни ла да о том по раз ми сли.) Нај зад, же лим је до крај но сти 
уни зи ти, ви де ти до кле ће она из и гра ва ти не ви ност.48

При мет на је слич ност са на сто ја њи ма Жа ка Хол да да кроз 
на ра тив ну ма ни пу ла ци ју кон стру и ше иден ти тет Лол В. Стајн – 
код Та ни за ки ја је већ и сам по глед мо гу ће кон стру и са ти, што умно
го ме под се ћа на Ди ша но ве екс пе ри мен те са по гле дом у де ли ма 
по пут Étant donnés49 пе де се тих го ди на два де се тог ве ка, у вре ме 
ка да Та ни за ки пи ше сво ја по след ња де ла. Ја пан ски пи сац пре по
зна је фо то гра фи ју као моћ но сред ство огра ни ча ва ња пер спек ти ве 
чи та о ца, док је код Мар ге рит Ди рас на ра ци ја на гла ше но ау то ре
фе рен ци јал на, уз стал ну свест о не по у зда но сти се ћа ња. Оно што 
по ве зу је Кључ и За не се ност Лолe В. Стајн у ве зи је са из о стан ком 
екс пли цит ног упу ћи ва ња на ју на ке као во а је ре, већ се њи хо ве не
ка рак те ри стич не скло но сти по ве зу ју са бо ле шћу. У Кљу чу су пруг 
бо лу је од стал не фи зич ке из ну ре но сти услед пре те ра не сек су ал не 

48 Исто, 24.
49 Ди шан је у свом по след њем ве ли ком де лу на ста лом из ме ђу 1946. и 1966. 

го ди не при ка зао на го жен ско те ло у пеј за жу ко је по се ти лац му зе ја мо же да 
ви ди уко ли ко про ви ри кроз ру пу на др ве ним вра ти ма, при мо ран да пре у зме 
уло гу во а је ра.
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же ље, али то у Та ни за ки је вој по е ти ци ни је но ви на – у крат кој при
чи „Пу по љак” Ока да бо лу је од на па да ми гре не, из ну ре но сти и 
ха лу ци на ци ја услед не у ме ре не сек су ал не ак тив но сти. На ру ша ва ње 
оно га што се услов но мо же на зва ти кон вен ци о нал ном сек су ал но шћу 
у Та ни за ки је вом све ту увек во ди ка екс трем ним ста њи ма – при
ме ра ра ди, у „Мо сту сно ва” не у о би ча је на псе у до ин це сту о зна ве за 
из ме ђу ма ће хе и глав ног ју на ка за вр ша ва се тра гич ном смр ћу, а 
„Шун ки нин пор трет” је сту ди ја са до ма зо хи стич ког слу ча ја ко ји 
кул ми ни ра Са су ке о вим осле пљи ва њем и пот пу ним уки да њем 
ви зу ел ног аспек та сек су ал но сти. Свим овим ју на ци ма за јед нич ки 
је на гон ко ји је не мо гу ће кон тро ли са ти, али ко ји је по пра ви лу пут 
ка са мо де струк ци ји ра ди рет ких тре ну та ка у ко ји ма је мо гу ће 
осе ти ти пу но ћу жи во та кроз сек су ал ну епи фа ни ју. Бо лест Лол В. 
Стајн је ока рак те ри са на као кла си чан слу чај хи сте ри је, док Та тја на 
твр ди да је „за че так те бо ле сти не где ра ни је, чак пре њи хо вог при
ја тељ ства”50 – ипак, Мар ге рит Ди рас ниг де пре ци зно не опи су је 
при ро ду те та јан стве не бо ле сти, већ је чи та во Ло ли но би ће у вла сти 
тог по ре ме ћа ја ко ји по ни шта ва иден ти тет и соп ство. Кроз Жа ка 
Хол да као при по ве да ча ко ји на сто ји да про дре у срж Ло ли ног се
ћа ња и иден ти те та фран цу ска спи са те љи ца па ро ди ра пси хо а на
ли ти ча ре и њи хо во уве ре ње да су иден ти тет и соп ство у до ме ну 
је зич ки пред ста вљи вог, а чи та лац о Лол на кра ју ро ма на не зна 
ни шта ви ше не го на са мом по чет ку. Жак Холд, и сам во а јер, про
јек ту је сво ју же љу и лич ност на ју на ки њу ко ја до са мог кра ја за др
жа ва уло гу од сут ног соп ства – сто га, ово је ро ман о за не се но сти 
Ло лом В. Стајн, док ње на же ља и за не се ност из ми чу сва кој де фи
ни ци ји.

Во а је ри зам код Та ни за ки ја се, ко нач но, ма ни фе сту је и као 
бри са ње иден ти те та кроз из о ста вља ње лич ног име на су пру га – ње
го ва лич ност је све де на на функ ци ју у на ра ти ву, а ње го ва же ља је 
же ља Дру гог (Ки му ре) ко ја се мо же уки ну ти са мо смр ћу. Мар ге
рит Ди рас пак ни је то ли ко ра ди кал на у свом по и ма њу во а је ри зма, 
те ње на ју на ки ња и на кон оства ри ва ња фан та зи је за др жа ва сво ју 
уло гу во а је ра, али се кроз њен сан у по љу ра жи сим бо лич но пра зни 
же ља. За ја пан ског пи сца је ерот ски на гон де струк ти ван, али се 
на го ве шта јем вен ча ња Ки му ре и То ши ко на кра ју ро ма на по но во 
ус по ста вља при вид на рав но те жа у за јед ни ци, док је За не се ност 
Ло ле В. Стајн у том сми слу отво ре ног кра ја јер се Жак Холд вра ћа 
Та тја ни, а Ло лин уну тра шњи рас цеп ни је пре мо шћен. Во а је ри зам 
је код Та ни за ки ја и Ди ра со ве пред ста вљен и из пер спек ти ве Ику ко 
и Жа ка Хол да ко ји уре ђу ју се бе у про сто ру као објек те по сма тра ња, 
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те су ова два де ла ег зем плар ни за о крет у по и ма њу стро ге по ла ри за
ци је мо ћи из ме ђу су бјек та као ак тив ног по сма тра ча ко ји упи су је 
сво ју же љу на обје кат, и објек та као па сив ног про из во да те же ље.

Мср Да ја на З. Ми ло ва нов
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске сту ди је
da cam93@gmail.com




