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МА РИ НА СРН КА

ЕВИ НО ТЕ ЛО – ОСВРТ НА МУЛ ТИ МЕ ДИ ЈАЛ НУ,  
НЕО А ВАН ГАРД НУ УМЕТ НИ ЦУ  

КА ТА ЛИН ЛА ДИК У ЈУ ГО СЛО ВЕН СКОМ  
И ШИ РЕМ КОН ТЕК СТУ*

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду кон цен три са ће мо се на из у ча ва ње 
ра зно вр сног и ви ше ме ди јал ног умет нич ког опу са нео а ван гард не 
умет ни це Ка та лин Ла дик. На кон крет ним при ме ри ма из у чи ће мо 
ње не основ не фор мал не и са др жај не ка рак те ри сти ке, и ис та ћи ће
мо глав не мо ти ве, те ме и на ме ре ко ји ма је про жет њен рад. По ка
за ће мо да је кли ма бу ђе ња жен ског „ја”, упи си ва ња и рeпрез
ентовања жен ско сти и жен ског те ла у умет но сти (као и жи во ту) 
би ла ве о ма из ра же на ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 20. ве ка, 
и да је уве ли ко ути ца ла на да на шње по и ма ње и функ ци о ни са ње 
све та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: те ло, ерот ско, иден ти тет, еман ци па ци ја, 
суб вер зи ја, жен ско пи смо, мул ти ме ди јал ност.

Дру штве но по ли тич ки кон текст

За на уч ни при ступ умет нич ким прак са ма у пе ри о ди ма по пут 
аван гар де (пр ва по ло ви на 20. ве ка) и нео а ван гар де (дру га по ло ви
на 20. ве ка) нео п ход но је де фи ни са ти исто риј ски, дру штве но по
ли тич ки кон текст у ко ме су се од ви ја ли, јер је њи хов раз вој ну жно 
по ве зан са дру штве ном ствар но шћу у ко јој су на ста ја ле и де ла ле. 
До да нас по сто је од ре ђе на ра зи ла же ња ка да су у пи та њу њи хо ве 

* Рад је до био Бран ко ву на гра ду Ма ти це срп ске (тре ћу на гра ду), ко ја се 
до де љу је за нај бо ље ди плом ске и се ми нар ске ра до ве из прет ход не школ ске го
ди не. На гра да је уру че на у Ма ти ци срп ској у Но вом Са ду, 11. ју на 2019. го ди не.
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де фи ни ци је. Да би се мо гла де фи ни са ти нео а ван гар да, тре ба по ћи 
од де фи ни ци је са ме аван гар де, као ње ног кључ ног фор мал ног 
узо ра и пред ход ни це. У Те о ри ји аван га р де Пи тер Бир гер пра ви 
ди стинк ци ју из ме ђу пој мо ва мо дер ни зма и аван га р де, на во де ћи 
спе ци фич ну кон тра дик ци ју у са мој аван гар ди ко ја де лом при па да 
мо дер ни зму – сво јим ау то ном ним есте ти змом, али се од мо дер
ни зма одва ја сво јим зах те вом за рас ки дом са са мом ин сти ту ци јом 
умет но сти. Дру гим ре чи ма: ,,На пад на ин сти ту ци ју умет но сти је 
услов мо гућ но сти за оства ри ва ње уто пи је у ко јој су умет ност и 
жи вот об је ди ње ни.”1 С дру ге стра не из два ја не у спех ова квих 
ра ди кал них те жњи за из јед на ча ва њем жи во та и умет но сти. На 
кра ју су аван га р де при хва ће не од стра не ин сти ту ци ја, ко је су ис
тр пе ле њи хов на пад. Ин сти ту ци је су би ле отво ре не за њиховe 
појавe и са мим тим су их ла ко при сво ји ле.

Нео а ван гар да пред ста вља сво је вр сно ожи вља ва ње аван га р де 
и ње них тен ден ци ја, у пи та њу је све сно об на вља ње и пре у зи ма ње 
аван га рд них фор ми у раз ли чи тим кон тек сти ма. Оне се да кле раз
ли ку ју по иде о ло шкој кли ми, дру штве но по ли тич ким и тех но ло
шким околностимa (за то и пре фикс ,,нео”), а не и по про јек ти ма 
и иде ја ма за ко је су се за ла га ли. У њи ма се та ко ђе мо гу ис та ћи два 
аван гард на прин ци па, ко ји су се ме ђу соб но усло вља ва ли: ,,На пад 
на ин сти ту ци је умет но сти и ин сти ту ци о на ли зо ва ња истих, и ре во
лу ци о на ли зо ва ње сва ко днев ног жи во та.”2 Сто га не ки ау то ри ипак 
на во де нео а ван гар ду као про ду же так исто риј ске аван гар де, али 
са мо оних ње них об ли ка (нпр. фу ту ри зам, да да и зам, зе ни ти зам...) 
ко ји су ус пе ли да бу ду ду же от пор ни на ин сти ту ци о на ли зо ва ње 
и ап сор бо ва ње од стра не пра ва ца ко ји су та да би ли до ми нант ни ји. 
Та ко, с об зи ром на но ву дру штве нуеко ном ску си ту а ци ју, Ми клош 
Са бол чи де фи ни ше: ,,Нај оп шти је ре че но нео а ван гард ни су они 
прав ци ко ји се по бу не про тив ка пи та ли стич ког си сте ма или су 
ис кри вље ни об ли ци све сти.”3 Иа ко нео а ван гар да мо же та ко да се 
де фи ни ше, увек тре ба има ти на уму да је ње на пра ва ре ла ци ја са 
аван га р дом у ње ном из не ве ра ва њу. Сред ства ко ја су нео а ван гард ни 
умет ни ци при хва ти ли, као ра ди кал ни зах тев за пре вред но ва ње 
ствар но сти и умет но сти, ујед но су и сред ства ко ја су у ме ђу вре
ме ну би ла ин сти ту ци о на ли зо ва на, сто га се нео а ван гар ди сти ви ше 

1 Пе тер Бир гер, Аван га р да и нео а ван гар да: по ку шај од го во ра на од ре
ђе не кри ти ке по во дом „Те о ри је аван га р де”, Ри зом, 10.06.2017, http://ri zom.rs 
/2017/06/10/avan gar daneo a van gar dapo ku sajod go vo rana od re de nekri ti kepo vo
domte o ri jeavan gar depe terbir ger/?fbclid=IwAR1TwJdaVvKYLdqncwFy2PtZkf0
vfznRQjs Ba_exqV3_lbW6jygREPSSJXo.

2 Исто.
3 Ми клош Са бол чи, Аван гар да & нео а ван гар да, прев. Ма ри ја Цин до ри 

Шин ко вић, На род на књи га, Бе о град 1997, 88.
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не мо гу ле ги тим но по зи ва ти на зах тев за пре ва зи ла же њем умет но
сти. „Нео а ван гар да ин сти ту ци о на ли зу је аван га р ду као умет ност 
и ти ме не ги ра из вор не аван га р ди стич ке на ме ре.”4

Пе ри од на ста ја ња нео а ван гард них умет нич ких прак си по ве
зу је се са пе ри о дом на кон Дру гог свет ког ра та, ка да је за пад но 
дру штво до жи ве ло мно ге про ме не и кри зе, по ста вља ју ћи те шка 
пи та ња, а рет ко до ла зе ћи до за до во ља ва ју ћих од го во ра. На у ка се 
бр зо раз ви ла, ма ши не и ме ха ни за ци ја су по ста ле са став ни део чо
ве ко вог жи во та, а и он сам се по ла ко у њих пре тва рао. Сва ко днев ни 
жи вот би вао је ком пли ко ва ни ји и те жи, ужур ба ни ји и под при ти ском 
би ро кра ти је и вла сти. Ко лек тив ност је за ме ње на ин ди ви ду а ли
за ци јом по је дин ца, ко ји ти ме по ста је изо ло ван, оту ђен. До ла зи до 
гу бит ка на ко му ни ка ци о ном пла ну и раз у ме ва њу. Та ко ђе по се бан 
мо ме нат тог пе ри о да је сте по ја ва ма сов них ме ди ја, од но сно фо р
ми ра ње по тро шач ког, ка пи та ли стич ког дру штва, ко је де фор ми ше 
до та да шњу кул ту ру. Та ко има мо ја сне па ра лел не ли ни је: по пу
лар не, ма сов не кул ту ре и нео а ван гард них, екс пе ри мен тал них тен
ден ци ја. Да кле, по сто јао је од ре ђе ни до ми нант ни си стем, па ра
диг ма и пра ви ла, ко ји су би ли утка ни чак и у ко лек тив но не све сно, 
ри гид но на ме ћу ћи сво ју ,,ис прав ност” и ,,исти ни тост”. Ова па ра
диг ма, ка нон, пре о вла ђи ва ли су у свим до ме ни ма др жав них ин
сти ту ци ја. Сто га ће нео а ван гард ни умет ник рас ки ну ти са та квим 
си сте мом, опо вр га ва ти га, кон стан то пре и спи та ва ти и ре де фи ни
са ти. Са мим тим се ства ра ју и но ви кон цеп ти у умет но сти ко ји су 
из ван ака дем ских ин сти ту ци ја и гра ђан ског кон фор ми зма. Ра зна 
екс пе ри мен ти са ња се вр ше ка ко на пла ну фор ме та ко и са др жа ја. Јер 
но ва умет ност захтeва и нов је зик, дру га чи ја пра ви ла и функ ци је.

Но ве умет нич ке прак се се ја вља ју као от пор и су прот ност 
до та да шњој сим бо ли стич кој тра ди ци ји, по го то во у ви зу ел ним 
умет но сти ма има мо от пор спрам ап стракт ног екс пре си о ни зма, 
ен фор ме ла... На ста ју но ве фор ме и прав ци, анар хич ни и суб вер
зив ни као што су нео кон струк ти ви зам, ки не тич ка умет ност, нео
ре а ли зам, ви зу ел на по е зи ја. То је све ре ак ци ја на до та да шњи иде а
ли зам, есте ти зам и ег зи стен ци ја ли зам. Флук сус се рас про стра њу је 
по чи та вом све ту. Флук сус – као што са ма реч ка же – про ток, 
крет ња, ак ци ја. Од све га се тра жи упра во де лат ност, моћ умет ни
ка, моћ ње го вих де ла да не што учи не. Умет ник је ак тер, ко ји ства ра 
свој ри ту ал без не ка кве ре ли ги је или по ли тич ких по за ди на.

Ше зде се те и се дам де се те го ди не 20. ве ка ка рак те ри ше ја ка 
нео а ван гард на кли ма и у ју го сло вен ском кон тек сту. На ли ни ји 
Су бо ти ца – Но ви Сад – Љу бља на фор ми ра ју се број не гру пе мла дих, 

4 П. Бир гер, нав. текст.
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ино ва тив них умет ни ка, чи је по е тич ке ка рак те ри сти ке пред ста
вља ју бо га ту ра зно вр сност на ста лу из па ра диг ми по зног струк
ту ра ли зма, постструк ту ра ли зма, пси хо а на ли зе и фе ми ни зма. 
Упра во у Но вом Са ду је та да нај ви ше ства ра ла и де ло ва ла Ка та лин 
Ла дик, као је ди ни жен ски пред став ник у ма ску ли ном окру же њу 
(гру па као што су ОХО, Bosch+Bosch, али и оку пља ња на Три би ни 
мла дих). У пи та њу је та ко зва на Вој во ђан ска нео а ван гар да, дру га 
тра ди ци ја, дру га ли ни ја, где су нај зна чај ни ји пред став ни ци би ли 
Ву ји ца Ре шин Ту цић, Вла ди мир Ко пицл, Во ји слав Де по тов, Ка
та лин Ла дик, Ју ди та Шал го, Сло бо дан Ти шма, Ми ро слав Ман дић 
и мно ги дру ги. У Ју го сла ви ји је та да пре о вла ђи вао соц ре а ли зам, 
ко ји је све па с то га и умет нич ко ства ра ла штво под вр га вао стро
гим цен зу ра ма и огра ни че њи ма.

Жен ско те ло и пи смо

Же на мо ра из ра зи ти сво ју Дру гост не као ту ђи ну, већ као 
ло кус ге не ри са ња дру ге на ра тив но сти (на ра тив но сти ко ја ис па да 
или је ис кљу че на из фа ло го цен трич ног и сто га је по тен ци јал но 
отво ре на от кри ва њу, но вом ис пи си ва њу), дру гог про сто ра, дру гог 
вре ме на ко је ће мо жда упра во суб вер ти ра ти мо но ди мен зи о нал ност 
фа лич ке ли не ар но сти.5 

Ше зде се те, се дам де се те и осам де се те го ди не 20. ве ка мо же
мо ге не рал но сма тра ти пе ри о дом ре во лу ци о нар не фе ми ни стич ке 
стру је и фор ми ра ња жен ског пи сма, та ко зва них ме ких по ља у 
је зи ку (у од но су на твр да по ља), осо би то у Фран цу ској. Оно што 
се ис ти че је сте упра во те ло же не и еро ти зам, те ле сност ко ја се 
упи су је у тек сту ал ни ме диј, од но сно спе ци фич ност го во ра те ла у 
пи сму. Ис ти че се не пре ста на ре ла ци ја из ме ђу те ла и је зи ка, и њи
хо ва не мо гућ ност одва ја ња, од но сно ди вер зи фи ко ва ња те ла са мо 
на ње го ву кор по рал ност. Жен ско те ло се у том по гле ду увек де фи
ни ше у од но су на сво ју Дру гост – од но сно му шко те ло, фа ло го цен
трич ни си стем и до ми нант ну па ра диг му. У тој ре ла ци ји жен ско се 
от кри ва као не га ти ви тет (а не су прот ност), као и па ра док сал но 
,,ме сто је зи ка и кул ту ре, ме сто ко је је увек исто вре ме но и уну тар 
и из ван пој мов носим бо лич ког кул ту рал ног до се га”.6 У умет но сти 
оно би ва ока рак те ри са но као суб вер зи ја (пре врат, ра за ра ње), не

5 Дра га на Сто ја но вић, Ин тер пре та ци је ма пи ра ња жен ског те ла у тек
сту ал ним про сто ри ма умет но сти и ку ту ре, Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка
ци је, Бе о град 2015, 86.

6 Исто, 8.
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ми нов ни пре ступ ник ко ји дез о ри јен ти ше фа ло го цен трич но, али 
и кар не вал ски дис курс са ста вљен од дру га чи јег на чи на ко му ни
ци ра ња са до ми нант ном па три јар хал ном па ра диг мом (не те жи се 
уки да њу фа ло го цен трич но сти већ ди ја ло гу ана ло ги ја ма и опо зи
ци ја ма, уз по моћ ко јих се до ла зи до де кон струк ци је истог си сте ма 
и мо гућ но сти на ста ја ња не чег но вог и ау тен тич ног, жен ског).

Елен Сик су го во ри о жен ском пи сму као о ,,до ди ру ко ји про
ла зи кроз ухо и го ли ца га”7, ис ти чу ћи ти ме упра во жи вост жен ског 
по ет ског је зи ка, ма те ри јал ност ко ја га из но си и пре но си. На ста је 
чи та ва ,,кар нал на сте ре о фо ни ја, ар ти ку ла ци ја те ла, је зи ка (је зи ка 
као ор га на), не је зи ка као зна че ња”.8 Еро тич ност те ла та ко би ва 
до ми нант на ка рак те ри сти ка жен ско сти, ко јом се те жи суб вер зи ји. 
Ис ти че се де та бу и за ци ја пол но сти (ко ри шће њем оп сце но сти и 
екс кре мен тал них еле ме на та, вул гар но сти из кар не вал ских тра ди
ци ја, при ми тив них кул то ва плод но сти где се из вр ћу вред но сти) 
и фор ми ра ње но вог ерот ског ре пер то а ра ко јим се по пр ви пут 
ко ри сти же на, где се пси хо а на ли тич ке ка те го ри је као што су жуд
ња и же ља по ја вљу ју та ко ђе као но ви еле мен ти љу бав ног дис кур
са. За да так је го во ри ти те лом и го во ри ти те ло, све под све сно (а 
же на је та мо где је не ма, од но сно упра во у под све сном) из ба ци ти 
на по вр ши ну. Пот пу на афир ма ци ја прин ци па ужит ка и за до вољ
ства про тив ла жно ду хов ног. Оно је ве за но за за бра ну ко ју пре ко
ра чу је, оно пр ко си смр ти.

У Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма има мо та ко ђе сна жну 
и ути цај ну нео фе ми ни стич ку стру ју, та ко зва ни дру ги та лас, ко ји 
је сво јим ути ца јем, ино ва ци ја ма и бор бе ним гла сом до при нео фор
ми ра њу да на шњег дру штва и дру штве них ре ла ци ја. Из два ја ју се 
зна чај ни ра до ви умет ни ца као што су Ка ро ли Шни ман, Ме ри Бет 
Ен дел сон и Ана Мен ди је та. Жен ска фи гу ра као умет ник и ак тер, 
ра ђа се и ши ри свој глас и сво ју моћ у свим обла сти ма умет но сти 
и жи во та. На ста ју фе ми ни стич ки пер фор ман си и оста ле хи брид не 
пер фор ма тив не прак се у ко ји ма је циљ на чи ни ти од те ла Спек такл, 
од но сно по ка за ти га, а у са мој прак си при ка зи ва ња на гла си ти 
мо мен те про из вод ње, кон струк ци је но вих вред но сти и ко му ни
ка ци је на дру штве но по ли тич ком пла ну. Фор ми ра се кул ту ра сли
ка и зна ко ва од но сно спек та кла, а сли ке се из ла жу по гле ди ма. На 
осно ву ви дљи во сти очи та ва се и ре ла ци ја са мо ћи и вла сти, та ко 
да ни ре пре зен та ци је жен ског те ла и жен ско сти не би ва ју ау то
ном не и изо ло ва не, већ увек у ре ла ци ји са вла шћу, као и жен ско 
пи смо ко је је увек по ли тич ко. Ју ди та Шал го ће ре ћи: 

7 Исто, 164.
8 Исто, 98.
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И та ко у до ди ру са хар ти јом, као у до ди ру са ле дом, по ли
тич ки го вор (мо би ли за тор ски) раз ла же се у књи жев ни (де мо би
ли зу ју ћи), ства ри по ли тич ке ис ка зу ју се као ствар тек ста, на спрам 
ха о са по ли тич ке ствар но сти, у од го во ру на њу, ус по ста вља се 
кон зи стент ност ли те рар на... Вре ме тврд њи је про шло. Оста ју да 
се мно же са мо пи та ња, а она, ето, спа да ју у жен ску област. По
ли тич ка пи та ња мо гу се ау тен тич но из ра зи ти са мо жен ским 
пи смом.9 

Пој мо ви иден ти те та и ро да су у уској ко ре ла ци ји са по ме ну
тим, као и про бле ма ти ка жен ског ау тор ства. Пи та ња иден ти те та 
су ге не рал но би ла ка рак те ри стич на за дру гу по ло ви ну два де се тог 
ве ка, ка да су вла да ју ће те о ри је де кон стру и са ле овај по јам (од но сно 
де кон стру и са ле по јам су бјек та) на свим ни во и ма. Та ко има мо са
вре ме ни по јам иден ти те та, ко ји ни је ви ше есен ци ја ли стич ки, као 
не про мен љи ви, је дин стве ни ен ти тет, већ не што стал но про мен
љи во и кон стру и шу ће. Иден ти тет та ко по ста је фик ци ја о са мом 
се би, и кон стру и ше се упра во у про це су пред ста вља ња. Текст на 
тај на чин до би ја на ,,ви ше стру кој пер фор ма тив но сти – као ме сто 
на ра тив не кон струк ци је иден ти те та, али и као ме сто кон струк
ци је са ме ре ал но сти. При ка зи ва ње ви ше ни је чин ми ме зи са – 
,,Умет ност је ре фе рент на са мо пре ма са мој умет но сти”.10 По јам 
ро да би ва ва жан еле мент са мо ре флек си је у умет нич ким прак са ма. 
Род ност се де фи ни ше као дру штве на кон стру и са на из вед ба (про
сто ри упи си ва ња, из го ва ра ња, пре по зна ва ња, ре пре зен то ва ња), 
„фе но мен уткан у је зик и ис ткан је зи ком са мим, да кле род ност је 
про стор из во ђе ња и де ло ва ња (п)оства ри ва ња у је зи ку”.11 С дру ге 
стра не има мо по јам по ла ,,као кул тур не нор ме ко ја упра вља ма
те ри ја ли за ци јом те ла”12, та ко да се са мо жен ско пи смо пре де фи
ни ше као пол пи са ња не го пол ау то ра. Ов де ис кр са ва пи та ње Шо
ша не Фел ман: ,,Да и је до вољ но би ти же на да би се пи са ло као 
же на?”13 

9 Ју ди та Шал го, „По ли тич ка при ча”, Про Фе ми на, бр. 9/10, Бе о град 1997, 
106.

10 Сил ви ја Дра жић, „Ју ди та Шал го – Иден ти тет и стра те ги је иден ти фи
ка ци ја”, Збор ник за је зи ке и књи жев но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду, књ. II, Но ви Сад 2012, 255.

11 Д. Сто ја но вић, нав. де ло, 8.
12 Џу дит Ба тлер, „Дис кур зив на огра ни че ња по ла”, прев. Сла ви ца Ми ле

тић, РЕЧ – ча со пис за књи жев ност и кул ту ру и дру штве на пи та ња, бр. 56(2) 
(1999), 146.

13 С. Дра жић, нав. текст, 254.
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Ка та лин

1.

Не ма же не и не ма му шкар ца: има мр жње.
Не бо је пра зно.14

Она је би ла јед на од рет ких спи са те љи ца тог до ба ко ја је ус
пе ла да иза ђе из ши фро ва ног ко да на ме ње ног же на ма, да уђе у 
му шки пе снич ки ре зер ват не од ри чу ћи се свог по ла.15 

По ет ски свет Ка та лин Ла дик се у ве ли кој ме ри осла ња и на
до гра ђу је, пред ста вља сво је вр сну тран сгре си ју би блиј ских при ча 
и мо ти ва, пре све га при че о пр во бит ном гре ху. Узи ма ју ћи еле мен
те и мо ти ве из хри шћан ске то по ни ми ке, она успе шно гра ди соп
стве ну ви зи ју мо дер ног чо ве ка и ње го вог све та, у ко ју ути ску је 
ње го ву оштру кри ти ку. Ње ни „про та го ни сти”, же на и му шка рац 
у пе сми ,,Па ли ан ђе ли”, би ва ју два па ла ан ђе ла: ,,У вр ту раз гра
на тих тај ни / На опе ра ци о ном сто лу за тр пан цр ним би љем / Ан ђео, 
а за у да ра на чо ве ка”.16 

У пи та њу је про фа ни за ци ја са крал ног, че сто у блас фе мич ном 
ви ду, и из јед на ча ва ње људ ског са бо жан ским. Да кле, спу шта ње 
ме та фи зич ког на ре ал ни, ем пи риј ски ни во, че сто ба на ли зо ван а 
нај че шће на ту ра ли стич ки при ка зан. У пе сми ,,На бо ран, ко са му 
је буј на ноћ” лир ски су бјект се до во ди у ве зу са Са та ном, чи ме се 
са да алу ди ра и на њи хо ву исту по бу ње нич кобун тов нич ку, са мо
све сну, анар хич ну прак су. Ова квим по ступ ци ма „обр та ња на гла
вач ке” све та пе сни ки ња гра ди сво је сли ке на те ле сном ни воу (кар
не вал ско те ле снодо ле), опи пљи вом, до би ја на ам би ва лент но сти 
и мно го стру ко сти пер спек ти ва и по гле да. У пи та њу је аван гард на 
прак са про тив есте ти зма и лар пур лар ти зма, као и ро ман ти чар ског 
иде а ли зма, а с дру ге стра не тра же ње од умет но сти да бу де уро
ње на у кон крет но вре ме и пе ри од. Ње ни про та го ни сти на кон гре
ха и па да би ва ју осу ђе ни на веч но лу та ње и не мо гућ ност ме ђу соб
ног про на ла ска. Они лу та ју по све ту, ко ји је сав рас пар чан, уни
штен и пре све га ис пра зан. Али Еден се на ла зи и у њи хо вом но вом 
све ту, јер је све из јед на че но. Та ко ће га пред ста ви ти као крх ко 
про стран ство, бал ску со бу ис пу ње ну ја бу ка ма, као за па ље ну мо

14 Ка та лин Ла дик, Ика ро ва сен ка, Orp he us, Но ви Сад 2004, 95.
15 Рад ми ла Ла зић, „Ме сто жуд ње”, Про Фе ми на, бр. 5/6, Бе о град 1996, 136.
16 Ка та лин Ла дик, Ero gen zoon, Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, Но ви 

Сад 1987, 10.
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чва ру, али и спа ва ћу со бу, од но сно кон крет но љу бав нич ки кре вет, 
тај тру ли на ме штај не ба.

По јав ност тог све та и њи хо ва уну тра шњост се по кла па ју. И 
са ми ју на ци но се у се би веч ну пра зни ну, веч ну не ис пу ње ност, 
ко ју ни на је дан на чин не мо гу да уто ле. Њи хо ве су очи пра зне 
оч не ду пље у ко ји ма се на зи ре про паст. Овај свет ур ба не мо дер
но сти је сте упра во свет све ве ће раз ви је но сти у тех но ло шком сми
слу, и оту да се ово ја вља као су прот ност, као бег и мо гу ћи по ку шај 
да се ре ви та ли зу ју од ре ђе не из гу бље не осо би не, ко је се сма тра ју 
људ ским и ,,при род ним” а ко је не ста ју под ути ца јем на уч ног про
гре са. Да би се још ви ше на гла сио овај тип мо дер ног чо ве ка, 
Ка та лин Ла дик га до во ди у ве зу са чу до ви штем: ,,Два чу до ви шта 
ур ла ју ћи се до зи ва ју.”17 Њи хо ва изо ла ци ја и не мо гућ ност кон так
та, ко му ни ка ци је пре ва зи ла зи обич не раз ме ре. Они са да мо ра ју 
да ур ла ју, а не да се са мо до зи ва ју. Све јед но, оста ју раз дво је ни и 
уда ље ни. Има ју је ди но по тра гу као мо гућ ност али не и крај њи 
циљ у ме ђу соб ном про на ла ску. Зов не до пи ре до њих. Ова изо ла
ци ја је упра во по сле ди ца њи хо ве ка зне, а да би она би ла још ве ћа 
њи ма су оста ла се ћа ња, ко ја их на све то че сто му че и при ти ска ју. 
У пе сми ,,Лу та ли ца с на пу клим на ром у ру ци”: ,,О не кој ка зни 
збо ри / да ле ким ма гла ма у зо ри / о де та љи ма свог ра ни јег жи во та 
/ о ве ли ком за дат ку / Бе ла си ја ли ца му се уга си у гр лу / (...) / Кад 
се са бе ре , хтео би да вик не”.18 

Ко ли ко год ова „осу ђе на” би ћа би ла уса мље на и очај на у ова
квом све ту, она су пре све га его и стич ки и нар ци стич ки ори јен ти
са на. То је та ко ђе кри ти ка мо дер ног дру штва, ко је је окре ну то 
ви ше ин стру мен та ли за ци ји ме ђу људ ских од но са не го ства ра њу 
истин ских спо на. У сво јој пе сми у про зи ,,Ме та фо ра о нар ци су и 
сун цо кре ту” Ка та лин Ла дик ком би ну је еле мен те из две тра ди ци је: 
хри шћан ске и ан тич ке.

Пр ви за бра њен по глед на Ве ли ки Сун цо крет! Та сме лост се 
ка жња ва чу па њем ко ре на из то плог тла рај ског ре пи шта. С пр вим 
по гле дом ра ђа се пр ва по жу да – спо соб ност да се пред ме том сво је 
же ље на сла ди гле да њем и гриц ка њем се мен ки сун цо кре та.19

Ве ли ки Сун цо крет пред ста вља са зна ње, исти ну, али у исто 
вре ме и свест о соп стве ној и ту ђој на го сти. До та да жи ве ћи чед но 
и за до вољ но, од са да се кон стру и ше жуд ња и же ља. И на да ље 
чо век би ва њо ме об у зет и не за си ћен, док ће до ми на ци ја по гле да 

17 Исто, 10.
18 К. Ла дик, Ика ро ва сен ка, 104.
19 К. Ла дик, Ero gen zoon, 83.
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и пре пла вљи ва ње ту ђим по гле ди ма би ти јед на од глав них обе
леж ја ви зу ел нопо тро шач ког дру штва. Оту да се мо же ре ћи да је 
Ве ли ки Сун цо крет фа лич ки сим бол, ко ји се са мо тро ши у сек су
ал ном од но су, ка ко ка же Ка та лин Ла дик, по сте пе ним гриц ка њем. 
Већ ту се ви де два глав на мо ти ва ко ја ће се про вла чи ти кроз ње не 
ра до ве: чу ло ви да – чи ме се ви ђе но пред ста вља као обје кат не за
си ће не же ље и мо ме нат је де ња (гу та ња, гриц ка ња...), чи ме се про
жди ре не што, уно си у се бе и же ли уни шти ти. ,,Нар цис угле да свој 
лик у ло кви про ли ве ног сун цо кре то вог уља.”20 На гла ша ва се про
ла зност и смрт ност људ ског би ћа. Све се сво ди на по ла ко од бро
ја ва ње смр ти, по го то во у том за ле ђе ном по ло жа ју где се Нар цис 
ди ви са мом се би и же ли се бе да има. Он по ста је свој соп стве ни 
ло вац и улов, су бје кат и обје кат по жу де, ко ји све ви ше то не у соп
стве ни грех. У пе сми ,,Лов” има мо: ,,(...) / до сво јих пра вих из во ра 
вра ћа грех / (...) / Има ли чи сти јег ужит ка од овог што одр жа ва пла
мен? / Кроз ова си вра та сту пио у врт / и го не те гре ху, све ду бље”.21

У овој по тра зи се ви ди и же ља за про нал ском свог пра вог 
,,ја”, од но сно сво га пра вог иден ти те та, ко ји стал но бе жи у соп
стве ној по дво је ној и рас пар ча ној сли ци. Све на шта се на и ла зи 
је су кон струк ци је иден ти те та ко је су уве ли ко усло вље не дру штве
ним по гле ди ма.

2.

По сма тра ју ћи це ло ку пан по е тич ки опус Ка та лин Ла дик, при
ме ћу је мо да до ми ни ра жен ски су бје кат. Ак це нат је, да кле, на же ни, 
на ње ној те ле сној стра ни, те лу и ис ку ству. Она рас ки да са тра ди
ци о нал ним схва та њи ма и по ло жа јем жен ског су бјек та, ко ји фор
му ли ше ње но до ба. У прет ход ном одељ ку смо по ка за ли у ка квом 
све ту се жи ви, но Ка та лин Ла дик не при хва та тај свет, она од би
ја да жи ви по на мет ну тим пра ви ли ма, пред ра су да ма и осе ћа њи ма, 
она же ли да из гра ди свој соп стве ни, ин ди ви ду ал ни по ло жај и да 
га ма ни фе сту је у жи во ту и умет но сти. Ре флек си јом сво га до ба и 
ау то ре флек си ја ма соп ства она те жи ап со лут ној еман ци па ци ји, где је 
крај њи циљ да по ста не чо век а не же на (јер се же на увек де фи ни ше 
у од но су на Дру го, од но сно у од но су на му шкар ца, ко ји је ау то
ри тет и онај ко ји на ме ће пра ви ла). Оту да све ове пе сме по ве за не 
са гре хом, са из гнан ством, не ма ју ну жно не га тив ну ко но та ци ју. 
Она же ли упра во да ре де фи ни ше та кво схва та ње и ре ви та ли зу је 
га. За то у свој рад уво ди тра ди ци ју на род не кул ту ре, кул ту ре при

20 Исто, 83.
21 К. Ла дик, Ero gen zoon, 88.
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ми тив них и ар ха ич них схва та ња чи ји еле мен ти по го ду ју об но ви 
и ви та ли стич коег зи стен ци јал ним по гле ди ма на свет. Уво ди се 
ри ту ал ност, ко ја по спе шу је ус по ста вља ње ста бил но сти и ин те
гри те та. У кон тек сту тра ди ци о нал не кул ту ре же на је по ве за на са 
оно стра ним, де мон ским, ру ши ла чим и ира ци о нал ним, она је че сто 
ме ди ја тор из ме ђу два све та, по ве за на са ма гиј ским и ви зи о нар ским 
мо ћи ма; она је ан тило гос, ан тифа ло го цен три зам (под ри ва си стем 
ра зу ма и вла да ња). Овај ар хе тип, као и мно ги, на ла зи се на ре пер
то а ру ко лек тив не под све сти. У пи та њу је же набо рац, ко ја ће учи
ни ти све да по бе ди или ба рем да то по ку ша. У пе сми ,,Ор кан ски 
ви со ви” ка же: ,,Ноћ је. / До ла зим са зо ром ко ја ур ла. / До ла зим 
за стра шу ју ће”.22

Са да мо же мо да се вра ти мо на из ја ву у прет ход ном одељ ку 
и да је по но во раз мо три мо: ни је Еден тај ко ји је про фа ни зо ван, већ 
је људ ска ствар ност са кра ли зо ва на, и то упра во по сред ством те ла, 
те ле сно сти и сек су ал ног чи на, ко ји по схва та њу Ка та лин Ла дик 
до би ја ју дру га чи је ди мен зи је не го што је пу ко за до во ља ва ње же ља 
и на го на, оно по ста је прин цип и жи во та и ства ра ла штва. Чо веч је 
те ло је оте ло тво ре но у љу ба ви. У пе сми ,,Кро шња! Кро шња! Чу јем 
од во да” она же ли да се по вра ти са мој се би, пр во бит ном ста њу: 
,,са ња о бит ку без сен ке”.23

По сле ди ца ко ри шће ња тра ди ци о нал не и ар ха ич не то по ни
ми ке и схва та ња огле да се у то ме да се мно ги еле мен ти пре о кре ћу 
у игру, за во ђе ње, у на ив ну и не ви ну раз у зда ност ,,при род ног”, 
јед но став ног чо ве ка не ис ква ре ног ин те лек ту а ли за ци јом, стрикт ним 
ра ци о на ли са њем и ути ли та ри змом, као и тех но ло ги јом и кон зу
ме ри змом. Она да је је дан осве жа ва ју ћи вид Еви, зми ји, и по је де ној 
ја бу ци. До би ја ју на ерот скосен зу ал ној ко но та ци ји у пе сми ,,Ева”, 
ко ја је афир ма тив на: ,,Ува ли се у слап би че ва / Утр чи у раз и гра не, 
од сна бол не воћ ке”24 и та да по је де зми ју (док ће се Ра хе ла и Леа 
оду ше вље но ки ко та ти ка да је угле да ју, и пре пу сти ти се сме ху и 
за но су). Овим се на гла ша ва ње на по бе да, до ми на ци ја и пре ва зи
ла же ње. Као да зми ја и ни је та ко ја је на го во ри ла Еву да узме ја
бу ку, то је не што у ње ној при ро ди, оно је у ре ду, пред о дре ђе но је 
и по зи тив но, јер се про ти ви про пи са ној тра ди ци ји и ка но ну.

За па ду је хри шћан ска тра ди ци ја до не ла ду ал ност те ла и ду ха, 
сто га осе ћај по дво је но сти ме ђу љу ди ма, про бле ми са иден ти те том, 
при хва та њем се бе и сво је сек су ал но сти. Ка та лин Ла дик уво ди у 
сво ју по е зи ју фи гу ре ра зних све ти тељ ки из би блиј ских и исто риј
ских при ча, ко је су до спе ле до свог по ка ја ња и све то сти упра во 

22 Исто, 97.
23 К. Ла дик, Ика ро ва сен ка, 5.
24 К. Ла дик, Ero gen zoon, 28.
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пу тем гре шно сти (тек на кон па да је до шло уз ди за ње). Пу те ност и 
сек су ал ност је не што што при па да чо ве ку, ка ко му шкар цу та ко и 
же ни. За то их она до дат но на гла ша ва упра во у пе сма ма као што су 
,,Сме ђе ли це све те Те ре зе” и ,,Са мо сви та ња, оста ви ми!”. Све ти тељ
ке у пе сма ма ни су осло бо ђе не ових на го на, шта ви ше оне све ду бље 
то ну у ње га и не мо гу да му се од у пру. Ка ква год да је же ља да бу ду 
са мо чи сте, без стра сти и по жу да, оне осе ћа ју сосп тве ну те ле сност 
и буј ност а са мим тим и сра мо ту и по ни зност јер та ко не на ла же 
хри шћан ство. Гре хо ви се при зна ју и ка зна не ми нов но сле ди, али 
се и она на ла зи под окри љем сна жне еро ти ке и те ле сно сти: 

(...) / али ка ко, ја бед ни ство ре, сно ве да по ко рим? / (...) / Ко си 
ти, ко ји гре шну ми жуд њу / на зи ду ра све та лом од ме мле по ка зу
јеш? / Ти, што из ми ло сти зо ром ми за ри јеш / Да ли ме во лиш и да 
ли те во лим?25

Ре ше ње ко је ну ди Ка та лин Ла дик је упра во у са кра ли зо ва њу 
пу те но сти, пре пли та њу јед ног и дру гог, а не стрикт ног де ље ња и 
по ти ски ва ња, уни шта ва ња јед не стра не. Као да же ли да по ми ри 
здра ву кон цеп ци ју хе лен ске те ле сно сти и хри шћан ске чи сто ће, да 
се пре ко те ле сно сти до ђе упра во до кон так та са оним ап со лут ним 
и не у ка ља ним. За то ће ре ћи у пе сми ,,Сме ђе ли це све те Те ре зе”: 
,,Ох да руј им! Нек згре ше са мном”.26 Да кле, то је дар а не ка зна, 
то је ле по та а не га дост. За то се и не тра жи ни ка кво ис ку пље ње и 
опрост за грех. Ова кво схва та ње ће се ка сни је про ши ри ти на це
ло куп ни сек су ал ни чин као ко смич ки прин цип. Тј. она ви ди у 
сек су ал ном чи ну нај ве ћи сте пен осло ба ђа ња и ре а ли за ци је ка ко 
те ла та ко и ду ха (ани мус и ани ма), по нов но ства ра ње све та (мит
ско вре ме, ко смо га ни ја). Овај чин је уско по ве зан са ства ра лач ким 
чи ном и про дук тив ном енер ги јом, као и са знај ном функ ци јом 
ко ја омо гу ћа ва да се пре ва зи ђе смрт и смрт ност. То је че жња да 
се пот пу но вра ти се би и свом соп ству, тој пр во бит ној хар мо ни ји 
ду ха и те ла, не спу та ној ра зним за бра на ма и осе ћа ји ма ка ја ња, 
гре ха и кри ви це.

3.

Чи та ју ћи по е зи ју Ка та лин Ла дик има мо осе ћај да је она ус
пе ла да пот пу но ова пло ти ерот ско и сен зу ал но у умет нич ком тек
сту (текст у нај ши рем сми слу, као би ло ко ји ме диј уз по моћ ко јег 

25 К. Ла дик, Ика ро ва сен ка, 41.
26 К. Ла дик, Ero gen zoon, 30.
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се ства ра умет нич ко де ло), од но сно она соп стве но (жен ско) те ло, 
ис ку ство и сек су ал ност упи су је у текст, пре но си га у по ља има
ги нар ног и сим бо лич ног. Он по ста је ме сто где ужи так и на сла да 
три јум фу ју. Ње не пе сме упра во су су бли ми ра не и ка на ли са не 
ерот ске енер ги је, ,,по кре ти ду ше про жи ма ју се са се ман ти ком 
те ла”27, ве што упа ко ва не у раз не над ре а ли стич ке је зич ке игре и 
аван гард не тех ни ке по пи та њу те ма, фор ме. Пре ко ерот ског ће 
Ка та лин Ла дик под ри ва ти це ло ку пан дру штве но по ли тич ки си
стем и по ре дак. Та ко те ло би ва ,,у исти мах и ми и дру ги; су бје кат 
и обје кат за до вољ ства, не кон тро ли са ни про из во ђач бо ла, по бу
ње ник про тив ра зу ма и – ору ђе смрт но сти”.28

Ве за са над ре а ли зом има ла је свој раз лог. Упра во се у над ре
а ли зму ин си сти ра ло на ис по ља ва њу уну тра шњег све та, где су у 
под све сном са кри ве ни и по ти сну ти стра хо ви, жуд ње, од но сно 
ства ри ко је су че сто та бу и са не. Елен Сик су твр ди: ,,Не све сно је сте 
оно где је же на оно по ти сну то.”29 Је зи ку се у том слу ча ју при да вао 
нај ве ћи зна чај, до зво ља ва ју ћи му да он сам упра вља и да за чу ди 
оним што из ње га из ра ња. Због то га и код Ка та лин Ла дик че сто 
на и ла зи мо на по ет ске сли ке ко је су ма гло ви те или пак не ра зу
мљи ве. Циљ је да су ге ри шу сми сао и мо гућ ност ви ше знач но сти. 
У сво јим пе сма ма у про зи ,,Вртсен ка” и ,,Ре пи ца има пу ко ти ну” 
пе сни ки ња екс пли цит но на во ди овај мо ме нат упи си ва ња те ла у 
је зик, од но сно је зи ка у те ло, ко је спа ја за јед но са жуд њом, са сек
су ал ним за до вољ ством: ,,од сил не жуд ње да умо чи је зик у има
ги нар но ме со”; ,,По је де пу но тра ве и кад од то га ре чи поч ну да јој 
на ви ру као ко прив ња ча, ис пи ше по свом те лу ду гач ку пе сму”. 
По ка зу је нар ци стич ки мо ме нат ужи ва ња у соп стве ној по е зи ји као 
и са мом про це су чи та ња, ко ји у осно ви сма тра еро ти зо ва ним, par 
ex cel len ce ме стом ужит ка. Ро ланд Барт на во ди ди стинк ци ју из ме ђу 
за до вољ ства у тек сту и тек ста за до вољ ства:

За до вољ ство у тек сту: текст ко ји за до во ља ва, ис пу ња ва, га ран
ту је еу фо ри ју; текст ко ји до ла зи из кул ту ре и не рас ки да са њом, 
је по ве зан са ком фор ном прак сом чи та ња. 

Текст за до вољ ства: текст ко ји на ме ће ста ње гу бит ка, текст 
ко ји оне спо ко ја ва (чак до тач ке из ве сне до са де), ко ји из ме шта чи та
о че ву/чи та тељ ки ну исто ри ју, кул ту ру, пси хо ло шке прет по став ке, 

27 К. Ла дик, Ика ро ва сен ка, VII.
28 Пи тер Брукс, „Те ло и при по ве да ње”, прев. Бра на Ми ло ва нов, РЕЧ – ча

со пис за књи жев ност и кул ту ру и дру штве на пи та ња, бр. 57(3) (2000), 247.
29 Мач ке не иду у рај, ан то ло ги ја са вре ме не жен ске по е зи је, прир. Рад ми ла 

Ла зић, Са ми здат FREE Б92, Бе о град 2000, 10.
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кон зи стен ци ју ње го вих/ње них уку са, вред но сти, осе ћа ња, до во ди 
до кри зе ње го ву/ње ну ре ла ци ју са је зи ком.30

Док о са мом про це су чи та ња на во ди:

...да је су бјектчи та лац, су бјект у пот пу но сти за то чен под 
ре ги стар има ги нар ног; све ње го во еко но ми са ње за до вољ ством са
сто ји се из сре ђи ва ња ње го вог двој ног од но са пре ма књи зи (то јест 
Сли ци), за тва ра ју ћи се да би био сам са со бом, при љу бљен уз се бе, 
с но сом уз се бе, ако смем ре ћи, по пут де те та при љу бље ног уз Мај
ку и за љу бље ног оба ви је ног око во ље ног ли ца. Со би ца ко ја ми ри
ше на ирис, то је сам руб Огле да ла, ме сто где до ла зи до рај ског 
сра шћи ва ња су бјек та и Сли кекњи ге.31

Мо тив ски ре пер то ар Ка та лин Ла дик оби лу је фи гу ра ма жи
во ти ња, биљ ка ма, мо ти ви ма ко смич ких прин ци па (ме се ца, сун ца), 
у ко ји ма се тач но рас по зна је ко ји су му шки (сун це) а ко ји жен ски 
(ме сец). Му шки прин цип је пре све га у сим бо лич ким алу зи ја ма 
жи во ти ња, пред ме та и во ћа ка: та ко сре ће мо ри бу, зе ца, пти цу, 
ска кав ца, жап ца, за тим воз и бул до жер, шљи ве, тре шње и бул ке. 
Же на је че сто при ка за на у об ли ку бо го мољ ке или зо ље, жен ки 
ко је има ју до ми на ци ју над му шким прин ци пом по го то во за вре ме 
или на кон сек су ал ног спа ри ва ња. Ту се та ко ђе по ја вљу је мо ме нат 
про жди ра ња и гу та ња (ар хе тип ски мо ме нат ко ји се при пи су је 
жен ским осо би на ма), док је че сто жен ски пол ни ор ган тај ко ји 
гу та (опет има мо окре та ње те ле снона до ле из улич не, кар не вал ске 
тра ди ци је). Му шка рац је у тим си ту а ци ја ма при ка зи ван са мо као 
(сек су ал ни) обје кат (до ла зи до за ме њи ва ња ме ста и по гле да у од
но су на ак ту ел не по гле де на же не као на сек су ал ни и па сив ни 
обје кат и ни шта ви ше), ду бо ко про па да и би ва рас ко ма дан. То су 
пе сме ,,Бо го мољ ка”, ,,Обе но ћи, Ја ми ца ми мо за” и ,,Ку ва на, бе ла 
ри ба на Иса до ри ном та њи ру”.

Док је де вој ка на ме шта ла по сте љу, све се ви ше гу био по сма
тра ју ћи је. Што се ви ше ди вио, ду бље про па дао. Пр во до члан ка, 
он да до стру ка. Ју тром га уза луд тра жи ли. На шли са мо ње гов ча
мац. Де вој ка уста ла, иза шла да мо кри, кад оно, из ње ис па да ле 
са ме бе ле ко сти.32

30 Д. Сто ја но вић, нав. де ло, 155.
31 Ро лан Барт, „О чи та њу”, прев. Ива Вра чар, РЕЧ – ча со пис за књи жев

ност и кул ту ру и дру штве на пи та ња, бр. 55(1) (1999), 235.
32 К. Ла дик, Ика ро ва сен ка, 46.
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Обе но ћи / у пре пу ној бе ши ки / осе ћа ла сам коњ ску гла ву.33 

Ах, тај рез! Мрач на про ва ли ја / це па ми мо зин врт. Не бо без 
зве зда, ши ри се.34

Уло ви ла ри бу, сти сну ла међ бу ти не, / рас пу кле јој се мо шње.35

На и ла зи мо на оби ље ме та фо ра, ме то ни ми ја и си нег до ха као 
и кон тра ста, дис јунк ци ја ко ји ма се успе шно ко ри сти при из град њи 
по ет ских сли ка. Ти ме се ука зу је на то та ли тет све та у по је ди нач ном 
де лу те ла и у те ле сном, ко ји се за тим у пе сми ,,Ау то би о гра фи ја” 
про ши ру је на оста так све та: ,,Међ но га ма ми не бо”36, док љу бав на 
то по ни ми ка че сто од ла зи у оп сце ност, са по ет ским је зи ком ко ји 
би ва ко ло кви ја лан и ска ре дан. Основ ни мо мен ти по е зи је овог типа 
су мо ме нат ко и ту са и бор ба еро са и та на то са.

Ре флек то ва ње у је зи ку ка ко сред ству има ги ни ра ња та ко и 
сред ству опи са од ре ђе не си ту а ци је та ко зва не из ван је зич ке ствар
но сти зва не ко и тус, пол них и ко смич ких, су прот них на че ла у љу
бав ној игри у ко јој се про бле ма ти зу је и за бо ра вља свет.37

У пе сма ма „Ноћ ин се ка та” и „Ја јар ник” се оба ова мо мен та 
ја сно са жи ма ју и про вла че: ,,Уби јаш ме ла га ним, успо ре ним по
кре том, / сре бр ни ин сек ту. / Бле да у твом на руч ју. У ме не пу шташ 
ме до ви ну”.38

У пе сми ,,Ху је ћи ме пра ти, да га узмем у кри ло” ства ра се пак 
алу зив на сли ка на грч ку пе сник њу Сап фу, ње но по и гра ва ње са 
врап цем (од но сно му шкар цем) и спој про тив реч но сти ,,Не жна сам. 
Ка дра да те уби јем”.39 Стал но се у кон тра сти ма при ка зу је то та
ли тет све та: „Шта је све тлост? – ле ва ру ка та ме. То дво је су јед но: 
жи вот и смрт – / љу бав ни ци у за гр ља ју”.40 Љу бав ни чин је с јед
не стра не нај ве ћи вр ху нац за до вољ ства и ис пу ње ња, а с дру ге 
смрт, не ста нак, уда ља ва ње од су бјек тив ног се бе и од све та у ко ме 
се жи ви. У ње му на не ки на чин су бјек ти би ва ју по но во ро ђе ни и 
сти чу но ве ви та ли стич ке енер ги је. Код Ка та лин Ла дик те ло се не 
тро ши у љу бав ном чи ну, што је ка рак те ри стич но за за пад но дру

33 Исто, 11.
34 К. Ла дик, Ero gen zoon, 81.
35 Исто, 27.
36 К. Ла дик, Ика ро ва сен ка, 51.
37 Исто, VI.
38 К. Ла дик, Ero gen zoon, 14.
39 Исто, 15.
40 Исто, 27.
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штво, већ је на про тив не ис црп на енер ги ја у свим сфе ра ма ду хов
ног и фи зич ког жи во та. Иа ко се жуд њом и же љом стал но тр чи 
пре ма за гр ља ју смр ти, оно је ов де ипак глав ни прин цип и из вор 
по сто ја ња и одр жа ва ња ег зи стен ци је је дин ке. Ка та лин Ла дик се 
уве ли ко ба ви и та бу и са ним те ма ма (и у по ли тич ком, и у вер ском 
сми слу). Нај и стак ну ти је би би ле те ме ан дро ги на, жен ског са мо за
до во ља ва ња и ин це ста. Мо ти вом ан дро ги на као са вр ше ног и дво
пол ног би ћа, сем дру штве не иза зов но сти, ука зу је и на спо соб ност 
тран сфор ма ци ја људ ског би ћа, од но сно на мо гућ но сти ко је мо же 
чо век да би ра у кон стру и са њу соп ства. Же на као ан дро ги но би ће 
ви ше се не де фи ни ше у од но су на му шкар ца као Дру го већ у се би 
са др жи и оно Дру го. Фи гу ра ан дро ги на је ујед но и са мо за до во ља
ва ју ћа и за љу бље на у са му се бе, сто га увек ам би ва лент на и ни кад 
пот пу но не ак ту е ли зо ва на. То је пра во да се бу де Дру го, хи брид но 
и мно го стру ко. У пи та њу је кар не вал ско по ти ра ње мо ћи јед ног пола, 
и она се ко ри сти ши ро ким ре пер то а ром сим бо ла и ме то ни ми ја ма 
не би ли то при ка за ла: шљи ва, кла вир од ме са, сви ле на кне дла, гу
се ни ца, врап чје гне здо... У пе сми ,,Хо ди са мном у ми то ло ги ју” ће 
ре ћи: ,,Дво спол но сам би ће: ла жљи во. Да кле, искре но”.41 Ме ђу тим, 
тре ба на гла си ти да то „ни је од би ја ње соп стве не пол но сти, већ упра
во не при ста ја ње на ,,ана то ми је суд би не”, на на мет ну та огра ни че ња 
,,про пи са на” оним што пол као со ци јал на усло вље ност но си.42

У пе сма ма ,,Се ди на сме ђем па њу” и ,,Са крх ке сто ли це” ја вља 
се мо тив са мо за до во ља ва ња у све про жи ма ју ћим мо ти ви ма огле
да ла и смр ти. У пи та њу је огро ман ин тен зи тет ерот ске енер ги је 
и жуд ње ко ји се ма ни фе сту је још од нај ра ни јег (жен ског) до ба. По
сма тра ју ћи се у огле да лу мла да де вој ка већ има де мон ску, ар ха
ич ну ко но та ци ју, као и его и стич ко ди вље ње и љу бав пре ма са мој 
се би. ,,Ја сам плод са мому че ња то јест са мољу ба ви”43; „Са крх ке 
сто ли це / пред огле да лом уве жба ва / од иви це кре ве та до про зо ра 
/ Мо кра и све жа раз го ва ра са смр ћу”.44

Пул си ра ње на пол ност, она се у тек сту са модо ди ру је. Она 
има по ло ве сву да по ма ло. Она је ау то е ро тич на. Са ма се би до вољ
на. Са мо до вољ на. Она ужи ва на дво стру ки на чин и на му шки и на 
жен ски, она је ак тив на и па сив на. (...) Ис ти чу ћи ам би ва лент ност 
сво је пол но сти, она од ба цу је ком плекс ка стра ци је, она је „не ка стри
ра на же на”.45

41 Исто, 115.
42 Мач ке не иду у рај, 6.
43 К. Ла дик, Ero gen zoon, 115.
44 К. Ла дик, Ика ро ва сен ка, 109.
45 Рад ми ла Ла зић, „Ме сто жуд ње”, Про Фе ми на, бр. 5/6, (1996), 138.
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Ин це сту о зни мо тив у пе сми ,,La dik Fe renc” мо же да се ту ма чи 
пси хо а на ли тич ки, као са став ни део еди пал ног ком плек са, ка да 
Ка та лин пи ше ,,Оче, хте ла бих де те од те бе”.46 Но ов де оца тре ба 
да гле да мо као ау то ри тет, као ра зум ни прин цип, али и очин ску 
ин сти ту ци ју је зи ка. Ка та лин зах те ва спа ја ње са та квим оцем, са мим 
тим до би ја ње од ре ђе них ње го вих ка рак те ри сти ка, нпр. ма ка зе и 
се ки ре ко је се ка сни је спо ми њу у пе сми при па да ју њој (док у дру
гим пе сма ма исти еле мен ти би ва ју део му шког прин ци па и пред
став ни ци фа лич ке мо ћи и вла да ви не). Она пре у зи ма оруж је, бу ни 
се и за се ца. Ова пе сма је у фе ми ни стич ком ду ху пот пу на афир
ма ци ја же не. На дру гом ме сту ка же: ,,Раз би јам око ве, ство ри тељ 
не ма већ на да мном моћ”.47 Су коб оца и кће ри је екс пли цит но 
при ка зан и у пе сми у про зи ,,Од му шкар ца ро ђе на де вој ка”, где 
де вој ка ипак из ла зи овог пу та као гу бит ник (у овој пе сми гу бит ник 
и на пла ну умет нич ког ства ра ња и афир ма ци је). Да кле, ап со лут
ног по бед ни ка не ма, ак те ри се сме њу ју и увек вла да ди на ми зам, 
ко ји у се би са др жи еле ме нат игре и не ста шлу ка.

Го ни отац сво ју кћер. (...) Тад отац иш чу па се би мо шње, ба ци 
јој их за врат, јед не на јед ну а дру ге на дру гу стра ну. Кад де вој ка 
по че да го во ри, оса ка ти ше јој је зик и сад ни ко не раз у ме ње не ре чи.48

4.

На кон две хи ља де го ди на ме ђу до го ре лим
Све ћа ма
Те гле ћи за со бом сво ја кри ла
По је ца ју ћим ле де ним по љи ма.49

Тра ди ци ја да се пе сник ко ри сти ау то по е тич но шћу и ау то ре
фе рен ци јал но шћу би ва нај и зра же ни ја упра во са по ја вом мо дер
ни зма. Та ко до би ја мо низ раз ли чи тих (по не кад су раз ли ке са мо у 
ни јан са ма) лич них ,,ма ни фе ста”. Ни Ка та лин Ла дик не од сту па 
од ове тра ди ци је. Она тра жи да де ло бу де ,,ак ту ел но” и ан га жо
ва но, да кле по ве за но са дру штве ном ствар но шћу у ко јој се на ла зи. 
Глав ни им пе ра тив ње не по е ти ке ис ка зан је у пе сми ,,Ла бу до во 
ја је у па ри, у пе сми”, па ро лом ,,Бу ди за бра њен”.50 Аван гард ни 

46 К. Ла дик, Ero gen zoon, 35.
47 Исто, 115.
48 Ка та лин Ла дик, Блуд на ме тла, Фо рум, Но ви Сад 1984, 31.
49 К. Ла дик, Ика ро ва сен ка, 133.
50 К. Ла дик, Ero gen zoon, 112.
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им пе ра тив је сте да се пре ко ра чи на мет ну та гра ни ца и цен зу ра, и 
да се пот пу но ис ка же умет нич ки по тен ци јал и сло бо да. Циљ је 
да се ства ра по соп стве ним ме ри ли ма па ма кар се ру ши ла сва ка 
прет ход на тра ди ци ја, или, ка ко ка сни је до да је, да се ис ка же ,,уну
тар ња ва тра” и ,,ство ри но ви ма тер њи је зик / ал хе миј ско огле да ло: 
ма ке та по жа ра”51, док је умет ник и ње гов жи вот у дру гој ствар
но сти. Ов де ви ди мо да се у по гле ду је зи ка и сми сла уве ли ко осла
ња на сим бо лич ку тра ди ци ју, ко ја се да ље на сла ња на ар ха ич но 
по и ма ње све та. То је зах тев да је зик, ре чи, има ју ма гиј ски сми сао, 
су ге стив ност, звуч ност и ме ло ди ју ко ја на го ве шта ва ону пр во бит
ну ме ло ди ју, ста ње ко ме се те жи. У пе сми ,,На ву кли су ле де ни 
оклоп” пре у зи ма се ,,Флук сус ла будмо дел” од но сно ,,Мо дел Но вог 
Би ћа”52, ко ји је ак ти ван, по кре тљив, те жи на прет ку и пред ста вља 
про ток (флук сус) раз ли чи то сти, ин тер ме ди јал но сти и мул ти ме
ди јал но сти. Ла буд је чест сим бол у ау то по е тич ним пе сма ма. Он 
је ар хе тип ски сим бол чи сто те, али и упра во умет но сти и са мог 
умет ни ка и ње го вог по ло жа ја у све ту (че сто за ро бље ног и спу та
ног). Та ко ђе је по зна то да ла буд пе ва сво ју по след њу, нај леп шу 
пе сму упра во ка да уми ре. У пе сми ,,Ла бу до ва пе сма” ла буд има 
сло мље не но ге, али у свом по след њем за ма ху, ме га ло ман ске сна ге, 
успе ва да се оти сне на не бо и да та мо за на век кру жи ,,међ ко ма
ди ма ме са” у ,,над зе маљ ској ек ста зи”.53

Мит о Ика ру и мо тив сен ке је су дру ги еле мен ти ау то по е тич
них пе са ма. Бун тов нич ка че жња за ле те њем и бо ра вак на не бу 
би ва ју глав ни Ика ро ви под сти цај ни на го ни. У та квом слу ча ју тра жи 
се из ла зак из соп стве них огра ни че ња, као и огра ни че ња ко ја на
ме ће дру штво и око ли на. У пи та њу су екс трем ни по ку ша ји, ко ји 
мо ра ју да се за вр ше у па ду и гу бит ку. У пе сми ,,Ика ро ва сен ка” 
тај пад ни је на гао и бо лан, већ Икар ,,про па да” у не бо (та ко ђе еро
ти зо ва но) и пре све га он је сре ћан у свом па ду. За то вре ме он 
гле да соп стве ну сен ку (сен ку ко ја је чи ста), ко ја још увек пре ле ће 
из над све та и успе ва да ис тра ја ва из над ње га. То је моћ ства ра ла
штва и умет нич ке сло бо де, па ма кар тра ја ла са мо је дан ефе мер ни 
тре ну так. То је ујед но и жр тва за умет ност и бор ба за њу. Да је у 
пи та њу жр тва ви ди мо на гла ше но у пе сми ,,Сик ће по пут сјај не, 
ди вље зве ри, али не са го ри”, где је ра ње ни Икар до ве ден у ве зу са 
ра за пе тим Ису сом Хри стом: „Док на по кон не до ђу љу ди с ужа ре
ним ек се ри ма, / На ње го ва га мо кра кри ла ра зап ну / И ба це на 
ло ма чу од су вих тра ва”.54

51 Исто.
52 К. Ла дик, Ика ро ва сен ка, 118.
53 К. Ла дик, Ero gen zoon, 103.
54 Исто, 101.
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5.

Аван гард ни и нео а ван гард ни умет ни ци су у сво јим по чет ним 
фа за ма ства ра лач ког за ма ха по ку ша ва ли естет ском ре во лу ци јом 
да до ђу до дру штве не ре во лу ци је. Та ко на пла ну фор ме ви ше нису 
би ле за до во ља ва ју ће оне тра ди ци о нал не, ка нон ске, ко је су стро го 
те жи ле ди фе рен ци ја ци ји и раш чла њи ва њу умет нич ких ка те го ри
ја. Тра жи ло се пре ва зи ла же ње фор мал них гра ни ца, от кри ва ње и 
ком би но ва ње но вих из ра за и ме ди ја, не би ли се ство ри ла умет
нич ка де ла ко ја при мо ра ва ју чи та о ца да пре и спи та сво је зна ње и 
свест о жан ров ским си сте ми ма. Сто га у овим пе ри о ди ма екс пе ри
мен тал ног ства ра ла штва има мо де ла из ра же ног мул ти ме ди јал ног 
ка рак те ра. Би ли су по треб ни но ви умет нич ки кон цеп ти и је зи ци, 
ко ји су би ли из ван стро гих ди сци пли нар них гра ни ца ака де ми зма 
и вла да ју ће дру штве но по ли тич ке си ту а ци је марк си стич ке иде о ло
ги је и гра ђан ског кон фор ми зма. Во ко ви зу ел ном по е зи јом (фо нич
ком, орал ном, ге сту ал ном) Ка та лин Ла дик се ко ри сти упра во на 
сво јим ,,књи жев ним ве че ри ма”, од но сно сво јим на сту пи ма. Из го
ва ра ју ћи сво је пе сме, пе ва ју ћи их нај че шће уз од ре ђе ни ин стру мент, 
она се при бли жа ва грч ком мо де лу лир ског пе сни штва, као и ри ту
ал ним и ша ма ни стич ким по гле ди ма на свет у об ли ку тран сфи гу
ра ци је у нео а ван гард ну кри ти ку за пад ног мо де ла све та и по е зи је. 
Ова квим по ступ ком ја сно по ка зу је да је ак це нат на звуч но сти, на 
му зи ци и ње ном ужи ва њу и опи је но сти, од но сно да ни је су шти на 
у не ка квим вер бал ним по ру ка ма, већ да зна че ње но се са ме ре чи, 
пи смо, зву ко ви (ма те ри ја ли зо ва но, ви зу ел но и де лат но но си зна че
ње. Ове кон цеп ци је су та ко ђе по зна те још у сим бо ли зму). До са
да шњи вид по е зи је и је зи ка се раз би ја и пре но си у дру га чи ји про
стор. Ту су ре чи оте ло тво ре не у кон крет ном про сто ру и вре ме ну, 
и до би ја ју на сво ме ди на ми зму, кре та њу и ак ци ји по ње му. У пи
та њу је по е зи ја ко ја је ви дљи ва, ак це нат се ста вља на ау то ро ву 
пер спек ти ву, то је ујед но на ста вак из град ње ци ви ли за ци је на сли
ка ма, што је уве ли ко основ да на шњег дру штва и си сте ма.

Ов де се отва ра и глав ни про блем це ло куп не по е ти ке Ка та лин 
Ла дик: од нос (жен ског) те ла, му зи ке и тек ста. До са да се му зи ка 
ар ти ку ли са ла на осно ву те ла у је зи ку, у књи жев ном тек сту. Са да 
те ло по ста је на лик на му зич ки ин стру мент (че сто је ко ри сти ла од
ре ђе не де ло ве те ла као вр сту му зич ког ин стру мен та), за тим звук 
ко ји на ста је из го ва ра њем по е зи је или не ар ти ку ли са них из ра за. Из
го во ре на реч ти ме по ста је екс тен зи ја те ла у про це су го во ра и пе ва
ња, ко ја са кри ва те ло и те ле сност су бјек та – су бјект по ста је те ло 
је зи ка (и те ло у је зи ку). Ње но те ло та ко по ста је истин ски ме ди јум 
ре чи, на ње му се оне са ку пља ју и за тим ода ши ља ју. Као и све, и го вор 
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ов де до би ја на сво јој ак тив ној, де лат ној уло зи а му зи ка сво јом отво
ре но шћу и не фик сним озна чи те љи ма и зна че њи ма до би ја оп шти ји 
вид, ко лек тив ни ји и мно го древ ни ји. Је дан од та квих сми сло ва се 
че сто иш чи та вао на са мом те лу умет ни це (на те лу пре сек кул ту ро
ло шке и по ли тич ке сфе ре). Уво ди мо тер мин ха би тус – ,,пси хофи
зич ке скло но сти ко је су де тер ми ни са не ве ли ким бро јем со ци о ло шких 
фак то ра и ко ји пре ко те ла до ла зе до пу ног из ра жа ја”.55 Пе сни ки ња је 
че сто сво је пе сме из го ва ра ла на ма ђар ском је зи ку, иа ко се на ла зи ла 
на но во сад ској сце ни где је пре о вла ђи ва ло ста нов ни штво ко је га 
ни је раз у ме ло. Ти ме је хте ла да ви ди ка ко ће то да ути че на њих, 
ка кву ће ко му ни ка ци ју ус по ста ви ти са њи ма, јер је то крај ња же ља, 
не умет ност ко ја је изо ло ва на од дру штва, већ умет ност ко ја по зи ва 
дру штво да за јед но ства ра ју и про жи ве од ре ђе на ста ња и про бле ма
ти ке ко је се из но се. Ства ра се ди рек тан афе кат на по сма тра ча/слу
ша о ца, ко ји би га до вео до са мо пре и спи ти ва ња и кри тич ких са гле
да ва ња. Ус по ста вља ју се ,,ко му ни ка ци о ни ка на ли пси хо ло шког 
су ге ри са ња, би ло шког по кре та ња, ко смо ло шког оче ки ва ња и обра
ћа ња, фи зич ког де ло ва ња и по ли тич ког про јек то ва ња не из ве сне, 
отво ре не и про мен љи ве син гу лар не ур ба не ствар но сти”.56 Она ства
ра је дан мо де ран ри ту ал за се бе и ри ту ал у ко ји увла чи све дру ге:

Ри ту а ли но се у фол клор ној тра ди ци ји сло же не ,,тек сту ал не на
сла ге” ра сне, род не, ет нич ке или ге не ра циј ске иден ти фи ка ци је ко је 
ука зу ју на сло же не људ ске од но се у дру штву, кул ту ри, при ро ди. У 
мо дер ном сми слу: ри ту ал је кри ти ка дру штве не оту ђе но сти, одво је
но сти од ,,за јед ни це” и ,,све та”. Те жи се фол кло ри стич ком уни вер за
ли зму.57

Ка та лин Ла дик, пер фор манс, 1970.

55 Алек сан дра Јо ви ће вић, Ана Ву ја но вић, Увод у сту ди је пер фор ман са, 
Фа бри ка књи га, Бе о град 2007, 35. 

56 Ми шко Шу ва ко вић, Моћ же не: Ка та лин Ла дик, Му зеј са вре ме не умет
но сти Вој во ди не, Но ви Сад 2010, 110.

57 Исто, 116. 
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Још пре фо нич ке по е зи је, Ка та лин Ла дик је би ла фа сци ни
ра на фе но ме ном са мог гла са и ње го вим мо гућ но сти ма (гра ни ца ма 
мо гу ћег). То јој је омо гу ћио рад на ра диодра ма ма, где је по ку ша
ва ла да раз ра ди и ре де фи ни ше тра ди ци о нал ни вид глу ме (ми ме
тич ки) и окре не се но вим мо гућ но сти ма. Та ко је по ка за ла ка ко 
,,глас ко ји до ла зи до иви це при ка зи ва ња, по ста ју ћи крик, от кри ва 
ужи ва ње те ла, и то те ла же не иза звуч ни ка, мре же сиг на ла и ми
кро фо на”.58

Код Ка та лин Ла дик ,,ре во лу ци о нар но” је пре све га ре ци то
ва ње и пе ва ње по е зи је у пот пу но на гом или пак ско ро пот пу но 
на гом ста њу (че сто је би ла по кри ве на не ким ма те ри ја лом, али на 
тај на чин да се ни шта ни је истин ски са кри ва ло). На тај на чин она 
ну ди сво је те ло по гле ди ма, она уз не ми ра ва и скан да ли зу је, те ра
ди кал но су бјек ти ви зу је и сек су а ли зу је умет нич ки чин. Спа ја сек
су ал ност, естет ско и сва ко днев но. Но, у пи та њу је жен ско те ло и 
жен ска сек су ал ност ко ја се ис ти че у пр ви план и ко ја пред ста вља 
от пор до ми нант ној сли ци му шког све та, ло го цен три зма и тра ди
ци о нал ног кон зер ва ти ви зма, ко ји спу та ва же ну да се ис по љи у 
свим сво јим по тен ци ја ли ма јер је увек де фи ни са на као оно под
ре ђе ни је. Ка ко је и са ма твр ди ла у не ко ли ко ин тер вјуа, то је све 
што она има да по ну ди: сво ју по е зи ју и сво је те ло (,,Ја го ла а гле
да о ци осло бо ђе ни”59). У пи та њу ни је те ло ко је она ну ди од но сно 
про сти ту и ше, то је те ло ко је је сим бо ли зо ва но (ка сни је у хе пе нин
зи ма, пер фор ман си ма и бо диар т на сту пи ма ово до би ја сво ју нај ја чу 
ма ни фе ста ци ју). Те ло ов де ни је пу ка би о ло шка да тост и од ре ђе ност. 
То је те ло ко је је по сле ди ца уза јам ног од но са из ме ђу би о ло шког 
и дру штве ног си сте ма; кул ту ро ло шког и по ли тич ког; ин ди ви ду
ал не при ро де и ко лек ти ви те та. При том сам про цес уво ђе ња те ла 
у мре жу раз ли чи тих зна че ња, озна чи те ља и кул ту ро ло шких сим
бо ла по чи ње од ро ђе ња и тра је до смр ти. По сто ји са мо де ли мич на 
еман ци па ци ја од дру штве них кон струк ци ја (ко је су де тер ми ни
са не и исто риј ски и дру штве но и раз ли ку ју се од пе ри о да до пе
ри о да) на на шем те лу, и то ме се те жи умет нич ким осло ба ђа њем. 
Те ло у из во ђе њу се та ко мо же по сма тра ти као ми кро си стем на ком 
се ја сно очи ту ју дру штве не нор ме и по на ша ња. Или су у пи та њу 
ре флек си је или ре флек сив ност, но увек се мо де ли ко ји пре о вла ђу ју 
у до бу у ко ме се жи ви до дат но ис ти чу, или се пак по ку ша ва ући 
у њи хов ме ха ни зам а за тим га пре ва зи ћи. Та ква те ла, да кле, увек 
не што зна че, са сто је се од ма те ри је и дис кур зив них нор ми.60

58 Исто, 56. 
59 Исто, 98.
60 А. Јо ви ће вић, А. Ву ја но вић, нав. де ло, 100. 
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Сто га јед на од нај за сту пље ни јих те ма у ње ним пер фор ма тив
ним прак са ма, где је умет нич ки пер фор мер ,,сим бо лич на фи гу ра 
ко ја је до кра ја сло бод на да екс пе ри мен ти ше са соп стве ним иден
ти те том”61, је сте те ма иден ти те та (ње го ва фраг мен тар ност, флу
ид ност и ис ки да ност). Иден ти тет је не рас ки ди во по ве зан са те ле
сно шћу и дру штве ном кон струк ци јом и дру штве ном си ту а ци јом 
у ко јој се на ла зи. Иа ко је ову (па и све оста ле те ме) на че ла у сво јој 
по е зи ји, тај ме ди јум ни је био до вољ но аде ква тан да из ра зи до 
кра ја ње не за ми сли. По тре бан је био са да шњи тре ну так: ,,же на у 
ак ци ји. Бу ди ту. Са да, жи ва и де лат на” и да уче ству је у соп стве
ним де фор ма ци ја ма и ме та мор фо за ма те ла и иден ти те та, ро да и 
по ла. „Же на у по сто ја њу, же на у пре о бра жа ју и же на у са мо по ка
зи ва њу.”62 Циљ је био де кон струк ци ја ка те го ри ја – ,,та ко на ста је 
фи гу ра же не ко ја је исто вре ме но и глу мац и пле сач, од но сно пре 
све га из во ђач. У осно ви то зна чи да (ње но) те ло не ма по ла, тј. да је 
пол дру штве на про јек ци ја на те ло или дру штве на кон струк ци ја 
ро да (док је род би о ло шка да тост).”63

61 Исто, 96. 
62 Исто, 118.
63 Исто, 44.

Ка та лин Ла дик, EGO – AL TER EGO, фо то гра фи ја
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Та ко има мо низ фо то гра фи ја под на зи вом ЕGО – АLTER ЕGО 
где она пре и спи ту је сво је соп ство, мул ти пли ци ра ност лич но сти 
и иден ти те та, те ма ти ку соп стве них сен ки и по дво је но сти, за гле
да но сти у соп стве ну сен ку, као и ан дро ги ни мо ме нат на сли ка ма 
An dro gin und Ze us, где се пре пли ћу жен ско и му шко те ло и њи хо
ве сен ке, та ко да ни су уоч љи ве ја сне гра ни це из ме ђу њих, чи ме 
се уни шта ва ју сте ре о тип не пред ста ве. Ви ди мо да је њен од нос 
пре ма фа ло го цен три зму, пре ма му шком, Дру го сти, увек у ди ја
ло шкој фор ми.

Ка та лин Ла дик је по ка за ла да се њен ,,пол/род” у умет но сти 
про из во ди на ви дљив на чин, за раз ли ку од хе ге мо них нор ми по де ла 
по ло ва, њи хо вих уло га и струк ту ри ра ња умет но сти и кул ту ре пре ма 
тој по де ли ко ја је сте по де ла ко ја од ра жа ва, обе ле жа ва и ис ка зу је 
моћ му шкар ца и моћ – по ње го вом „ме та фо риј ском ли ку из гра ђе них 
– би ро крат ских ин сти ту ци ја ре ал ног со ци ја ли зма”.64

За кљу чак

Овим ра дом смо хте ли да при ка же мо ка ко су нео а ван гард не 
по е ти ке и прак се ути ца ле на то да се у це лом све ту на чи ни по год но 
тле за ра ђа ње но вог, мо дер ног и ур ба ног жен ског ,,ја”, ко је пре ва
зи ла зи дру штве нокон струк тив не окви ре у ко ји ма је до та да би ло 
за ро бље но и угње та ва но. Но вим умет нич ким, екс пе ри мен тал ним 
фор ма ма, прак са ма и са др жа ји ма, од но си ма пре ма ствар но сти, 
умет но сти и умет ни ку, Ка та лин Ла дик се из бо ри ла ко ли кото ли
ко да при ка же свој рад и сво ју бор бу у јед ном све ту ко ји је још 
уве ли ко у се би са др жа вао остат ке па три јар хал нокон зер ва тив ног 
све та хри шћан ског све то на зо ра, а с дру ге стра не фа ло го цен трич
них и по ли тич ких си сте ма угње та ва ња. Она се ко ри сти ла сво јим 
те лом и сек су ал но шћу, ко је је за тим упи си ва ла у би ло ко ји тек
сту ал ни ме ди јум ко ји јој се учи нио по год ним за соп стве ну за ми
сао и иде ју. На та квом пла ну оста ви ла је иза се бе је дан ши рок 
спек тар ра зно вр сних ин тер ме ди јал них и мул ти ме ди јал них умет
нич ких ра до ва. На тај на чин је ис ти ца ла вред но сти људ ског (жен
ског) за до вољ ства и ужит ка ка ко у фи зич ким та ко и у ду хов ним 
сфе ра ма, по ку ша ва ла је да се су о чи и да се по ми ри са ду ал но шћу, 
ко ја је би ла упи са на у ко лек тив ном не све сном. По ну ди ла је дру штву 
јед но но во ви ђе ње, нов свет и дру га чи ју, ино ва тив ну жен скост 
из ра же ну жен ским пи смом и жен ским те лом, окре ну ту ви тал но
сти, жи во ту и сло бо ди сва ке људ ске је дин ке, на су прот сте рил ној 

64 М. Шу ва ко вић, нав. де ло, 34–35.
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гра ђан ској осе ћај но сти. За то су у ње ним де ли ма из ра же ни страст, 
ерос, игра, иро ни ја и цр ни ху мор. Она је отво ри ла пут бу ду ћим 
ге не ра ци ја ма и умет ни ца ма ко је ће на ста ви ти ње ну бор бу, не би 
ли се у све ту јед ном, ко нач но, по вра ти ло истин ско по што ва ње 
пре ма жен ском прин ци пу и ње ном то та ли те ту.
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