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ТА ЊА КО ЈИЋ

ПРЕД СТА ВЕ О ЖЕ НИ У РО МА НУ КОРЕНИ  
ДО БРИ ЦЕ ЋО СИ ЋА: УМЈЕТ НИЧ КИ АСПЕКТ,  

КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈА И ОД НОС ПРЕ МА  
ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИМ ПРЕД СТА ВА МА  

И ВЈЕ РО ВА ЊИ МА

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду ба ви ће мо се жен ским ли ко ви ма у 
ро ма ну Ко ре ни До бри це Ћо си ћа и оп штим пред ста ва ма о же ни ко је 
се у њи хо вој суд би ни об ли ку ју. Ова квим при сту пом ука за ће мо на 
мо гу ће ту ма че ње овог ро ма на не са мо са ста но ви шта до ми нант не, 
у осно ви „му шке” при че, ко ја се за сни ва на ка рак те ри за ци ји и суд
би ни му шких ли ко ва не го и са ста но ви шта жен ске (не)рав но прав
но сти у се о ској па три јар хал ној сре ди ни. Ба ви ће мо се на чи ном на 
ко ји Ћо сић об ли ку је жен ске ли ко ве са ста но ви шта умјет нич ког 
по ступ ка и ка рак те ри за ци је, при ка за ће мо сна жну со ци јал ну, пси
хо ло шку и еко ном ску мо ти ва ци ју ли ко ва и, кроз Ћо си ће ву са гу о 
же на ма и мај ка ма, ис тра жи ће мо ко ли ку моћ тра ди ци о нал не пред
ста ве и вје ро ва ња има ју у Ћо си ће вој Ср би ји са кра ја 19. ви је ка. Пред
мет ра да је сте освје тља ва ње тра гич не суд би не же не у срп ском се лу 
Пре ро во кроз ду жи вре мен ски пе ри од ко ји об у хва та уста нич ку 
Ср би ју, сло бод ну Ср би ју и Ср би ју у ко јој про ди ре но ви мо дер ни 
дух, по ла ко га се ћи ар хе тип ске ма три це мит ског ми шље ња. Пред мет 
ана ли зе су ли ко ви Ка те, Жи ва не, Ми лун ке, Сим ке, Ан ђе, Ву ка ши
но ве вје ре ни це и ба би це – али те жи ште ана ли зе би ће ста вље но на 
ли ко ве се о ских же на, чи је жи во те оба ви ја ју на гла ше ни па три јар
хал ни од но си и фор ме тра ди ци о нал не кул ту ре. 

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: Ка рак те ри за ци ја ли ка, До бри ца Ћо сић, 
па три јар хал на за јед ни ца, пот чи ње ност же не, тра ги ка, 19. ви јек, 
ма те рин ство, плод ност –не плод ност.
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Ко ре ни До бри це Ћо си ћа пред ста вља ју пр ви у ци клу су ње го
вих ро ма на о по ро ди ци Ка тић, ко ји тво ре мо дер ну епо пе ју срп ског 
на ро да. Овим ро ма ном До бри ца Ћо сић, уне ко ли ко, на ста вља тра
ди ци ју срп ског ро ма на са те мом из се о ског жи во та, али бит не 
ино ва ци је ко је овај ро ман чи не дру га чи јим у од но су на ро ма не 
слич не те ма ти ке је су ње гов стил, по ет ски је зик, умјет нич ки по
сту пак, ка рак те ри за ци ја и об ли ко ва ње ли ко ва, од но сно њи хо ва 
пси хо ло шка про ду бље ност. Ко ре ни ево ци ра ју дру штве не при ли
ке тј. про шлост Ср би је са кра ја 19. ви је ка, у ври је ме вла да ви не 
Ми ла на Обре но ви ћа, осли ка не у суд би ни по ро ди це Ка тић. Пи сац 
овим ро ма ном от по чи ње са гу о Ка ти ћи ма, при чу о по је ди нач ним 
људ ским дра ма ма, њи хо вим аспи ра ци ја ма, илу зи ја ма и на да њи ма 
ко ји се че сто сла ма ју у су да ру са ре ал но шћу. Се о ска те ма ти ка у ше
стој де це ни ји про шлог ви је ка по ред тра ди ци о нал не, по тен ци јал но 
ана хро не ди мен зи је, са др жи мо дер ност ко ја се огле да у ви ше слој
но сти зна чењ ске струк ту ре ро ма на. Ћо сић се у Ко ре ни ма ко ри сти 
ни зом мо дер них по сту па ка, про бле ма ти зу је пи та ње умно го стру
че не тач ке гле ди шта, гдје сва ком од глав них ли ко ва по све ћу је 
по себ ну па жњу ка ко би осви је тлио њи хов лич ни, ин ди ви ду ал ни 
сви јет. Ћо сић, при том, не за по ста вља спо ред не и епи зод не ли ко ве 
ро ма на. Они на ла зе сво је мје сто у ро ма ну и пи шче вој стра те ги ји 
при по ви је да ња. Ди на мич ност при по ви јед них пер спек ти ва, огле
да се у чи ње ни ци да се на ра тив не пер спек ти ве ли ко ва пре кла па ју, 
те та ко о јед ном ли ку не са зна је мо са мо из ње го вог са мо по сма тра
ња, мо но ло га, пи шче ве ка рак те ри за ци је, не го је сва ки од ли ко ва ро
ма на са гле дан оком дру гог ли ка и за па жа њи ма и свје до чан стви ма 
дру гих о ње му. На ра тор се у ро ма ну кре ће од јед ног ка дру гом ли ку, 
на сто је ћи да њи хов сви јет пред ста ви у ни јан си ра но сти ма: „По зи
ци ја ау тор ског на ра то ра, при том, ни је на ру ше на, она је са свим 
очу ва на, али је по ста ла ве о ма ела стич на и ди на мич на.”1 Мо дер ност 
ро ма на огле да се у то ме што се при ча ка зу је пре вас ход но из су бјек
тив не пер спек ти ве, уну тра шње пер спек ти ве ли ко ва, док је пи шче ва 
пер спек ти ва за сту пље на у ма њем ди је лу ро ма на. Слух за гла со ве 
му шких и жен ских ли ко ва Ћо сић пре у зи ма од Фјо до ра Ми хај ло
ви ча До сто јев ског, чи ји се по е тич ки кон цепт мо же пре по зна ти у 
ње го вом при по ви је да њу. За ра зу ми је ва ње жен ских ли ко ва у Ко
ре ни ма ва жно је узе ти у об зир и ути цај Ви ље ма Фок не ра, ко ји се 
огле да у умно жа ва њу та ча ка гле ди шта, али и „за там њи ва њу при
ка за ног све та и по по тра зи за се но ви тим, скри ве ним сло је ви ма 
људ ске ду ше.”2 Иа ко Ћо сић ни је „ра ди ка лан” у свом ро ма неск ном 

1 Иван Не гри шо рац „Ко ре ни До бри це Ћо си ћа и стра те ги је чи та ња”, Ко
ре ни, Бе о град: НИН 2004, 295.

2 Исто, 296.
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опу су као по ме ну ти узо ри, њи хов по ет ски сви јет на зи ре се у рома
ну Ко ре ни и бо га ти га. 

Ка рак те ри за ци ја Ћо си ће вих жен ских ли ко ва од ли ку је се сна
жним со ци јал ним и пси хо ло шким оби љеж ји ма. У ро ма ну не ма 
об је ди ње ног пор тре ти са ња жен ских ли ко ва, по је ди не њи хо ве црте 
ра су те су кроз ро ман и са оп ште не на нов на чин. Њи хо ви ли ко ви 
су спе ци фич ни, а њи хо во по сто ја ње усло вље но је про стор но, дру
штве но и вре мен ски. На су прот ти пич ном ли ку же не се љан ке, ко ји 
смо до по ја ве Ко ре на мо гли ви дје ти у срп ској ли те ра ту ри, Ћо сић 
је у свој ро ман унио же не хај ду ке, же не дру ге со ци јал не, ет нич ке 
и вјер ске при пад но сти. Пре ко ових жен ских ли ко ва ро ман оцр та
ва по ла га ни рас пад па три јар хал ног дру штва и чи та вог јед ног си
сте ма ври јед но сти. У овом ра ду упо зна ће мо же не из три вре мен ска 
пе ри о да раз во ја Ср би је, од но сно пред став ни це три мен та ли те та: 
уста нич ке Ср би је, сло бод не Ср би је и Ср би је у ко ју про ди ре но ви 
дух угро жа ва ју ћи ар хе тип ске ма три це мит ског ми шље ња. 

Ка та

Пр ву кор јен ску ге не ра ци ју, ко ја ујед но пред ста вља ин те грал
ни срп ски мит, чи ни лик Ва си ли је ве су пру ге Ка те. Уста нич ку 
Ср би ју, ко ја је у ро ма ну пред ста вље на у ви ду бу на, зу лу ма, љу ди 
на би је них на ко ље, со фри на ко ји ма су усје че не од ру бље не људ ске 
гла ве, оли ча ва Ка та. Она је је дан од спо ред них ли ко ва овог ро ма
на и за јед но са Ва си ли јем и Лу ком До шља ком пред ста вља прет ке 
Пре ро ва ца. Иа ко је у тој вре мен ској ди о ни ци ро ма на Ка та одав но 
по кој ни ца, Ћо сић же ли да ука же на по сто ја ност же не чи је су кор
је ни тост и лич ност у ре ла ци ји са суд би на ма ње них по то ма ка. Ка
ти но име ле жи у кор је ну по ро дич ног пре зи ме на, ње ном од лу ком и 
од лу ком ње ног си на Аћи ма, ко ји је же лио да име бе зна чај ног оца 
што при је за мет не. Ка тин лик об ли ку је су пру жнич ки од нос, типи
чан за ври је ме у ко јем је жи вје ла. Тај од нос од ли ку је ау то ри тар
ност у ко ме не ма љу бав не ње жно сти, са мо ис пу ња ва ња ду жно сти 
и при хва та ња тра ди ци о нал не уло ге же не. У Ко ре ни ма До бри ца 
Ћо сић же ли да по ка же функ ци ју кул та но жа. Пи сац то чи ни илу
стра ци јом кор је на тог кул та, али и ње го вог до тра ја ва ња у но вим 
вре ме ни ма. Нај су ге стив ни ја об ра да овог мо ти ва при сут на је у опи
су ри ту а ла оштре ња ко мит ских ја та га на у тре ну ци ма ка да се Васи
ли је спре мао за походe. У том ри ту а лу же на ма ни је био до зво љен 
при лаз чи ме се још јед ном под вла чи ја сна гра ни ца до ко је же на 
мо же до ћи, а у исто ври је ме се вр ши по дје ла по сло ва на му шке и 
жен ске. Ипак, упра во жен ска мај чи на при ча пре но си овај мит Аћи
му. Јед ног про ље ћа ка да се ди рек сру шио, Ка та ни је да ла да се ди ра: 
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„Не ди рај те га. Не ка га та ко док се ба грем не осу ши.”3 Сим бо ли
ка ба гре ма је зна чај на за схва та ње ли ко ва овог ро ма на, бу ду ћи да 
је ба грем др во ко је ра сте у људ ском ста ни шту, ко је оча ра ва сво јим 
ми ри сом, али је у исто ври је ме и бо дљи ка во: „Тај спој ле по те и ди
вљи не на не ки на чин сим бо ли ше при ро ду ових, спо ља оштрих и 
гру бих, а из ну тра крх ких и осе тљи вих љу ди.”4 

Са Ва си ли јем Ка та ни је има ла сре ће да оства ри здрав по род. 
О мр твој дје ци ни ка да ни је при ча ла, са мо им је на за ду шни це 
па ли ла три свје ћи це под дре ном ко ји им је отац за спо мен за са дио. 
Тра ге ди ја ко ју до жи вља ва на кон Ва си ли је ве смр ти и су о ча ва ње 
са чи ње ни цом да је са ма, без му жа и по ро да на го ни Ка ту на ра ди
ка лан рез, чи ме се она као же на дра стич но тран сфор ми ше. Че тр
де сет и пр ве но ћи на кон смр ти Ва си ли ја, Ка та зо ве у по сте љу Лу ку 
До шља ка. Па три јар хал но устро је на, ни ка да ни је по ми сли ла да са 
дру гим мо же би ти, али су ро вост жи во та на тје ра ла је да та ко по
сту па и да се бо ри као му шка рац. Ка та по сје ду је чист и искон ски 
ма те рин ски на гон за ра ђа њем по том ства, об на вља њем ку ће, на гон 
ко ји је ја чи од увје ре ња. Она же ли да тра је и да се про ду жи. Ка да 
би се лик Ка те на кон Ва си ли је ве смр ти мо рао де фи ни са ти јед ном 
ри јеч ју, мо гли би смо је на зва ти „отре си том” же ном. Ка та по ста је 
енер гич на же на, пред у зи мљи ва, до ма ћин. Кме то ве је би ра ла, да
жби не пла ћа ла, Аћи ма оже ни ла Жи ва ном. Зна ла је да по ку ди, пре
ко ри и бу де не при јат на. Не ко ли ко го ди на ка сни је, она опо ми ње 
Аћи ма, ис ка зу ју ћи бит ну ми сао ко ја је дио тра ди ци о нал них нор ми 
и устрој ства за јед ни це: „А мо раш да имаш чо пор си но ва. Тро ји цу 
уна при јед одво ји за рат. На ма Срп ки ња ма по ла по ро да од у ви јек 
бо је ви по тро ше и тур ски ја та га ни по жњу.”5 Ћо сић је упра во кроз 
ње не ри је чи ука зао на то ко ли ко се ва жним сма тра ло има ти мно
го му шких на сљед ни ка, бу ду ћи да су се у исто риј ским усло ви ма 
Ср би бо ри ли про тив на ци о нал ног уни ште ња и да је вла дао страх 
да ће ку ћа из гу би ти му шку гла ву, до ма ћи на, а ти ме и бра ни о ца 
по ро ди це и на ро да.

Иа ко мр тав, Ва си ли је Јов чић је и да ље био при су тан у Ка ти
ном жи во ту и она му је до кра ја жи во та оста ла ода на као сво је вр
сној иде ји во ди љи, иде а лу чо вје ка, до ма ћи на и за штит ни ка. Лу ка 
До шљак за њу је био са мо си гур ни про ду же так те ње не ло зе. Ра
ђа ју ћи си но ве, Ка та упр кос Лу ки, као би о ло шком оцу, упу ћу је на 
Ва си ли ја као њи хо вог ду хов ног оца, оца ко ји их над гле да, ко ји им 
су ди, ко га мо ра ју да по шту ју и ци је не иа ко га ни ка да ни су упо зна ли. 

3 До бри ца Ћо сић, Ко ре ни, Бе о град: Ла гу на 2015, 121.
4 Иван Не гри шо рац, „Ко ре ни До бри це Ћо си ћа и стра те ги је чи та ња”, Ко

ре ни, Бе о град: НИН 2004, 300.
5 До бри ца Ћо сић, Ко ре ни, Бе о град: Ла гу на, 2015, 240.
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То би мо гао би ти и на чин на ко ји она по ти ску је осје ћа ње кри ви це 
што је, иа ко је ду хов но оста ла Ва си ли је ва же на, сту пи ла у тје ле сну 
ве зу с дру гим. По Ђор ђе вом ро ђе њу, Ка та је ста ви ла ја та ган прво га 
му жа дје те ту у ко љев ку. Три но ћи је спа вао на ње му. Она је вје ро
ва ла у ма гиј ску моћ ко ја би ју на штво, сна гу и хра брост са Ва си ли
ја пре ни је ла на Ђор ђа. За ја та ган се ве зу је чи тав низ вје ро ва ња и 
ма гиј ских рад њи. Ка та је има ла култ ни од нос пре ма Ва си ли је вом 
ја та га ну, са стра хо по што ва њем се од но си ла пре ма ње му. Умр ла 
је са ја та га ном под гла вом. На ње ном при мје ру ви ди мо ко ли ко се 
чо вјек ве же за про шлост и ко ли ко је култ му шког био по кре тач за 
ње но да ље дје ла ње, као и ко ли ко су зна че ња кул то ва на ци о нал не 
ми то ло ги је ду бо ко укор је ње на у сло бод ној Ср би ји, ко ја се тек ра
ђа ла. До бри ца Ћо сић лик Ка те ни је об ли ко вао као ап со лут но под
ре ђен жен ски лик. Она у ро ма ну ни је де гра ди ра на, већ је по кор на 
же на ко ју жи вот не окол но сти и на ци о нал ни кул то ви под сти чу да 
по ста не же нахај дук.

Жи ва на

Лик му че ни це, чи ја тра гич ност не ми нов но про ве ја ва кроз 
ро ман Ко ре ни, пред ста вља Аћи мо ва су пру га Жи ва на. Она је су прот
ност же ни ко ја сво јом по ја вом иси ја ва пло до твор ну моћ и ко ја 
по ро ди ци мо же обез би је ди ти ви ше број но по том ство. Она је тан ка, 
крх ка са ви је на као ма ху на па су ља у су шној го ди ни. Не моћ же не 
да ро ди број но по том ство за по сље ди цу има ве ли ке му ке и пат њу. 
Жи ва на је би ла у те шкој по зи ци ји ко ја је не ми нов но за њу зна чи ла 
ве ли ке му ке, али јој пи сац ни је дао ри јеч да о то ме про го во ри по пут 
ње не сна хе Сим ке. Ро ђе на је не ко ли ко де це ни ја ра ни је у од но су 
на Сим ку, у вре ме ну ка да же не ни су има ле мо гућ ност да ис ка жу 
сво је му ке и ка да им сре ди на то ни је до зво ља ва ла. 

О ка рак те ри за ци ји ли ка Бо рис То ма шев ски пи ше: „Нај про сти
ји чи ни лац ка рак те ри сти ке је лич но име ко је ју нак до би ја.”6 Уко
ли ко на тај на чин при сту пи мо ли ку Жи ва не, тј. ње ном име ну, очит 
је па ра докс: ње но име по ти че од осно ве „би ти жив”, а ње на су би
на је су шта су прот ност том зна че њу. Тра ди ци о нал не пред ста ве и 
вје ро ва ња пра те Жи ва ну, па та ко те жак по ро ђај са Ву ка ши ном за
јед ни ца до во ди у ве зу са по том ством ко је ће се сво јом из у зет но шћу 
из два ја ти у јед ној мо но лит ној за јед ни ци. Ба бе су го во ри ле да Жи
ва на не ће пре жи ве ти дру ги по ро ђај: „Те што ће да ми сле и све те 
књи ге чи та ју, мај ке муч но ра ђа ју.”7 Про све ће ност и обра зо ва ње у 

6 Бо рис То ма шев ски, Те о ри ја књи жев но сти, Бе о град: Срп ска књи жев на 
за дру га, 1972, 219.

7 До бри ца Ћо сић, Ко ре ни, Бе о град: Ла гу на 2015, 244.
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Жи ва ни но ври је ме још уви јек ни су про др ли у Ср би ју. Од Аћи ма 
са зна је мо да је Жи ва на би ла пла ва, сви је тле пу ти, сит на, крх ка и 
из му че на ра ђа њем дје це, што је за ње га би ло муч но. 

Не људ скост и звјер ско фи зич ко зло ста вља ње по ста ју је ди ни 
Аћи мов из лаз. Ра ди кал ски пр вак, на да ле ко чу вен по ли ти чар и бога
ти се о ски га зда на Жи ва ну је гле дао као на свој по раз. Ћо сић ни је 
мо гао Жи ва ну да „спа си” ба ти на, као што то де це ни ја ма ка сни је 
не ће учи ни ти ни са Сим ком, јер је за тво ре ност па три јар хал ног 
дру штва мо ра ла оста ти де фи ни тив на. Жи ва на је ни је ма, по ми ре
на са ба ти на ма ко је до би ја. Са знав ши за си но вљев ин це сту о зни пре
ступ са стри ном, Жи ва на упла ше но из ри че јед но од тра ди ци о нал
них вје ро ва ња: „Од то га, си не, де ча ци уми ру. Ако не умру, по сле 
не ма ју де це.”8 Сна га на род них пре да ња и при ча не рас ки ди во је 
ве за на за ту ма че ње ин це сту о зног чи на. У ко лек тив ној сви је сти 
све што ис ка че из до ме на чи стог за јед ни ца оштро осу ђу је и на ла
зи ка зну за пре ступ ни ка.

Бу ду ћи да је Сим ки на по ја ва пред ста вља ла су прот ност Жи
ва ни, она са ве ту је Ђор ђа да је не узме: „Му шко си, бо гат си, же на 
има ко ли ко хо ћеш и ка квих хо ћеш. Не мој Сим ку. Узе ће се би слу
гу и жи ве ће као кне ги ња.”9 До бри ца Ћо сић јој са да „до пу шта” да 
ис ка же сво је ми шље ње и тим пост уп ком са мо још јед ном под влачи 
чи ње ни цу да же не у па три јар хал ном дру штву ни су има ле пра во 
гла са и да су са мо у ин тим ним ис по ви је сти ма мо гле да ка жу сво је 
ми шље ње. Чи ни се као да је Жи ва на Сим ку „про чи та ла” и при је 
ци је ле тра ге ди је ко ја ће оби ље жи ти Сим кин жи вот, али та кав Жи
ва нин став мо же мо ту ма чи ти као од нос ти хе же не, фи зич ки не моћ
не, пре ма оној ко ја јој је ду хов но и фи зич ки су прот ста вље на. Жи
ва на је та кав став пре ма Сим ки мо гла раз ви ти и има ју ћи у ви ду 
Аћи мо ву мај ку Ка ту, ко ја је би ла бор бе на же на и са слу гом про
ду жи ла ло зу Ка ти ћа. Жи ва на је до кра ја жи во та оста ла ви јер на 
па три јар хал ноетич ком на че лу. Она трп ко под но си сво ју суд би ну 
ко ја са мо на и ла зи на че лич не пре пре ке стро гог па три јар хал ног 
мо ра ла. Не моћ на и из му че на оста је тра гич но по ти снут лик.

Сим ка

Сим ка Ка тић, не до вољ но опи си ва на и ту ма че на, оста ла је у 
си јен ци до ми нант них му шких ли ко ва ро ма на Ко ре ни. Лик Сим ке 
Ка тић, До бри ца Ћо сић је ве о ма па жљи во и бри жљи во гра дио, мо де
ло вао и при ка зао из раз ли чи тих на ра тив них угло ва и пер спек ти ва 

8 Исто, 110. 
9 Исто, 26.
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при по ви је да ња у нај ра зли чи ти јим жи вот ним си ту а ци ја ма и ме ђу
људ ским/по ро дич ним од но си ма. До бри ца Ћо сић од мах са оп шта ва 
дру штве ну, од но сно по ро дич ну уло гу Сим ке, гдје ви ди мо да је она 
су пру га, али и слу га у ку ћи Ка ти ћа. Сим ка Ка тић же на је ко ја је 
жи вје ла у се лу Пре ро во пред крај 19. ви је ка, гдје су још уви јек вла
да ли не дир ну ти па три јар хал ни од но си и нор ме ко је су же ну ста вља
ле у ин фе ри о ран по ло жај ка ко у еко ном ском, та ко и у со ци јал ном 
и кул тур ном по гле ду. Пре ко Сим ки ног ли ка Ћо сић оцр та ва по ло
жај же не у род ној ку ћи, у по ро ди ци у ко ју се уда је, у за јед ни ци у 
ко ју сту па. По ред пот чи ње но сти и ин фе ри ор но сти, овај лик нам 
отва ра и јед ну дру гу ди мен зи ју ис тан ча но оцр та не уну тра шње 
дра ме и ин тим не ис по ви је сти же не. При ње ном пр вом су сре ту с 
му жем ко ји се вра ћа са пу та, мо же мо ви дје ти пот чи ње ност и мар ги
на ли за ци ју же не. За хва љу ју ћи ли ку Сим ке Ка тић, мо же мо да ви
ди мо уну тра шњу дра му и ду шу же на при пад ни ца па три јар хал не 
сре ди не, ко је при је по ја ве овог ли ка у срп ској књи жев но сти, углав
ном, ни су про го ва ра ле, па ни смо мо гли ви дје ти њи хов бол у тој 
мје ри као код Сим ке. Ка ко пи ше Вир џи ни ја Вулф: „Су шти на жен ског 
по сто ја ња [...] је сте у то ме да су из др жа ва не и да дво ре му шкар це.”10 
Пет на е сто го ди шњи жи вот са Ђор ђем го во ри нам о ње ној спрем
но сти да при хва ти и ис пу ни ду жност же не ко ја че ка и дво ри. Иако 
је би ла га зда ри ца имућ не ку ће, ни је има ла за ви дан жи вот. 

Она је си ро ти ња, и то је ње но име, пре зи ме и суд би на. Ко ли
ко је би ла си ро ма шна го во ри и чи ње ни ца да Ђор ђу ни је до ни је ла 
ми раз, чак ни ко шу ље ни је има ла. Ње на те шка ма те ри јал на си ту
а ци ја при је уда је би ла је по вод Ђор ђе вих те шких ри је чи: „Ти ми 
ни си до не ла ми раз, па да имаш пра во да се ис пре чиш пред мо јим 
бра том и ка жеш: ’Ја не дам!’”11 Сим ка је же на ко ја због не у глед ног 
и си ро ма шног по ри је кла мо ра да тр пи суд би ну же не уда те/„ку пље
не” у га здин ску ку ћу. Аћим ми је ња ци је ли њен жи вот, ко ји је у том 
тре нут ку био му ко тр пан и тра ги чан, уда ју ћи је за свог ста ри јег 
си на Ђор ђа. Она је „има ла сре ћу” да бу де Ђор ђе ва су пру га и Аћи
мо ва сна ха, по што је њи хо во до ма ћин ство и бо гат ство ма ло ко 
имао у Пре ро ву. Па три јар хал ни де спо ти зам ко ји пред ста вља Аћим 
Ка тић био је то ли ко укор је њен да, иа ко већ од ра стао му шка рац, 
Ћор ђе би ва обес пра вљен и отац му би ра бу ду ћу су пру гу. У овом 
ро ма ну ин це сту о зног од но са све кра и сна хе не ма, али по сто је на
зна ке Аћи мо ве жуд ње за Сим ком.

Сим ка је би ла из у зет но ли је па же на пре ма узу си ма тра ди цио
нал не кул ту ре, то ли ко ли је па да је Ђор ђе због те ље по те ка жња ва. 

10 Вир џи ни ја Вулф, Соп стве на со ба, Бе о град: БИГЗ 1983, 63.
11 До бри ца Ћо сић, Ко ре ни, Бе о град: Ла гу на 2015, 64.
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У па три јар хал ној кул ту ри, му шкар ци су нај не га тив ни ји од нос 
има ли пре ма соп стве ној же ни, ли је пим же на ма уоп ште, а нај по вољ
ни ји пре ма мај ка ма и до брим до ма ћи ца ма. Сим ки на ље по та „је де” 
Ђор ђа. Док је не ми ло срд но ту као, чи ни ло му се да она по ста је све 
љеп ша и љеп ша. Ни Сим ку ни је ми мо и шла тра гич на суд би на 
ли је пе же не у књи жев но сти. Ђор ђе са га ђе њем гле да на Сим ку у 
тре нут ку ка да по ста је по ра жен чи ње ни цом да ће оста ти без по ро
да. Ви ди са мо ње но ра ме ко је је као пањ, чу пу на гла ви ко ја је као 
шу ма. Ви ди је пре је де ну. По сма тра је као: „Пун кре вет ме са. Жен
ског, ки се лог ме са.”12

До бри ца Ћо сић пу стио је Сим ку да са ма по ста не свје сна тра
гич не по зи ци је у ко јој се на ла зи и да је са ма ар ти ку ли ше. Она 
ви ди јад и пу стош свог жи во та и пр ви пут до ла зи до спо зна је ко
ли ко јој бо гат ство и рас кош у ко је се уда ла и ко је је ства ра ла сво
јим ру ка ма, са да ни шта не зна че. Сим бо ли ка сли ке ко ју Ћо сић 
пре до ча ва ја сна је:

Она се по кре ну, пр ви пут от ка ко је уста ла са сто ли це, ма ло 
ра ши ри но ге, да бу де си гур ни ја на њи ма, и од сут но се за гле да у же
ра ви цу ко ја је ис па ла из фу ру не и спо ро уми ра ла на да сци, на ко јој 
су мно ге пре ње оста ви ле за со бом цр не ра ни це.13

Ђор ђе јој је мр зак, га дан и ру жан. На ње га гле да као на ка зну 
од мај ке и Бо га. Не ми ло срд ност му шкар ца, ње го ва свјест да је 
не мо ћан во ди га ка то ме да Сим ку из ба ци из ку ће као да је ствар. 
Сра мо та ко ју ис тје ра на же на сно си не мјер љи ва је јер „ис те ра ну 
же ну сви пре зи ру. И де ца се ба ца ју ка ме ни ца ма за њом.”14 Брач на 
по сте ља Сим ке и Ђор ђа је па као и за јед но и за дру го. Ме ђу њи ма 
су са мо љу бав ни гр че ви без те па ња и по љу ба ца. Но ћи про ве де не 
са Сим ком су би ле са мо гр че ви то на сто ја ње да се до би је на сљед
ник. Ме та фо рич на сли ка кре ве та као му чи ли шта ви ше пу та ће се 
ја ви ти у ро ма ну са ци љем да ука же на Ђор ђе ву ерот ску ин фе ри ор
ност ко ја се не мо же по ре ди ти са Сим ки ном ерот ском до ми нант
но шћу. 

Кроз од нос са дје ве ром Ву ка ши ном нај бо ље се ви ди Сим ки на 
уда ље ност од про све ће ног и кул тур ног жи во та гра да. За не е дуко
ва ну же ну са се ла, дру ги на род је не што го то во де мон ски стра но. 
Пла ши ла се Сим ка тог дру гог сви је та, дру ге вје ре и го во ра ко ји је 
њој био мр зак. Же на ма у то ври је ме ни је би ло омо гу ће но обра зо ва ње, 

12 Исто, 115.
13 Исто, 66.
14 Исто, 89. 
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оно је би ло на ми је ње но му шкар ци ма, док су се же не спре ма ле за 
уло гу су пру ге и мај ке. Сим ку је био страх Ву ка ши но ве же нид бе: 
„Би ла је убе ђе на да ће га не ка ва ро шан ка оту ђи ти. Он да ви ше не ће 
до ћи и по ми ло ва ти је шкр то ме ком, го спод ском ру ком по обра зу.”15 

Сим ка је сим бол жен ске еро тич но сти. Она је зре ла же на, спрем
на да се оства ри као мај ка. Ње но по на ша ње пра ти и спо ља, при по
вје дач ком ви зу ром ис так нут фи зич ки из глед. Ћо сић ће на мно гим 
мје сти ма у овом ро ма ну ста ви ти фо кус на фи зич ки из глед Сим ке 
Ка тић, ис ти чу ћи да је она би ла круп на, бо ка та и да је има ла пу не 
и ја ке но ге. Ње не дој ке би ле су као нај круп ни је ка пи мли је ка. Би ла 
је ма сив на, а то мо же мо ви дје ти и у сце ни ка да Аћим го во ри ка ко 
Сим ка ци је ло дво ри ште ис пу ња ва сво јом по ја вом, то ли ко да су 
по ред ње згра де и ја се но ви ма ли. Сва вра та су за ти сну та њо ме. 
Аћим ви ди Сим ки на на бре кла ње дра, Ни ко ла за ми шља „за гр ље
не мје се це ње них дој ки”, ко је је Ђор ђе ду го са ра до шћу ми ло вао, 
а ко је пред ста вља ју са му срж ње не ерот ске, жи во то дав не при влач
но сти. Тје ле сност, ерот ска сна га је су оно што из два ја Сим ку из ме
ђу дру гих жен ских ли ко ва овог ро ма на, али и уоп ште но жен ских 
ли ко ва срп ске књи жев но сти.

На кон што Сим ка до ла зи до са мо спо зна је да је још уви јек 
мла да и ли је па, иа ко је пет на ест муч них го ди на про ве ла у бра ку 
са уга ше ним угар ком, не ис цр но ра де ћи, над њу се над но си не по
зна ти лик. Глас ко ји по хо ди ње ну сви јест, она ви ди као глас не ча
сти вог. Сим ка је па три јар хал на, че сти та же на ко ја не до зво ља ва 
да јој се дру ги при бли жи. Ње на вјер ност и ода ност Ђор ђу, упр кос 
јад ном жи во ту са њим, искон ска је, она се иден ти фи ко ва ла са њим, 
она је „Сим ка Ђор ђа Ка ти ћа”, свје сна да би пре љу бом ука ља ла свој 
и образ свог му жа. Нор ма ко ја је ре гу ли са ла брач ни од нос дво је 
љу ди је то ли ко ја ка да, ко ли ке год му ке же на у бра ку про жи вља
ва ла, све мо ра да тр пи за рад до брог гла са и око ли не. Отје ра на 
же на би ла је од ба че на од свих.

Сим ка се ду го пи та ла шта је то из је да и од ка да се то у ње ној 
сви је сти ро ди ла гре шна ми сао. Она ни је у пот пу но сти бо го бо ја
жљи ва же на, али се ипак од лу чу је за но ћи под ка ме ном гроб ни цом 
ка ко би ока ја ла сво је гри је хе. Не зна све мо ли тве и ни је стро го 
вјер ски ори јен ти са на, јер је и пра зни ци ма ра ди ла, али опет вје ру
је да оно што се на се ли ло у њен ум ни је до бро и да ће јој на ни је ти 
зло. Ње не тај но ви те ми сли до дат но је уве ћа ла ње на мај ка ко ја је 
ис ти ца ла ва жност по том ства за ег зи стен ци јал ну по зи ци ју же не у 
му же вље вој ку ћи. Мај чин став је био: „Де те има са мо мај ку. И Бог 

15 Исто, 63.
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је ту ђе по си нио.”16 Та кав мај чин при је длог у по чет ку ће на и ћи на 
оштру осу ду код Сим ке. Она са га ђе њем од би ја при је длог, чак и 
при је ти мај ци да јој ви ше не ће до ла зи ти у ку ћу ако јој та кав при
је длог по но ви. Сим ка о гри је ху раз ми шља као мај ка, а не као же на. 
Она је дје те ту тра жи ла оца, а не се би му шкар ца. 

До бри ца Ћо сић из вео је сво ју ју на ки њу и у ма на стир ску тми
ну ка ко би смо ви дје ли све дје ли ће ње не ду ше, ин тим не тре нут ке, 
бо ли, пат ње, ко ле ба ња. Мо но лог у цр кви и ње но по ка ја ње ње на су 
жи вот на при ча. Ис по ви јест и не ви ност ко ја из ње из би ја, под сје ћа 
на ис по ви јест дје те та. Сим кин ва пај за дје те том је је дан од нај по
тре сни јих ди је ло ва ро ма на: „Си на, си на ми, Го спо де, дај...”17 По сма
тра ју ћи же не из ком ши лу ка, Сим ка је ви дје ла да су са мо оне ко је 
су ро ди ле и на ста ви ле по ро дич ну ло зу би ле за шти ће не и во ље не. 

У тре ћој гла ви ро ма на Ко ре ни, Сим ка је же на са су ро вим 
осми је хом на ли цу. Она зна оно што они не зна ју. На кон то ли ко 
му ка, пат њи ску пље них у ње ним очи ма и под оч ња ци ма, Сим ка 
се са да по ка зу је по но во као га зда ри ца са су ро вом и твр дом ру ком. 
Сво ју на мје ру Сим ка ви ди као је ди ни спас ко ји јој је пре о стао. 
Пра зна утро ба же не ве ћи је гри јех од пре љу бе. Све је по ку ша ла 
што је би ло до ње, ли је чи ла се код док то ра у Бе о гра ду, вра ча ра, 
ишла је у ма на стир, Ни ко лу мо ли ла, ко ји је за њу ци је лу Ср би ју 
об и грао. Иа ко не же ле ћи, Сим ка ипак од лу чу је да учи ни оно што 
ни ка да ни је же ље ла, а то је да ро ди са дру гим. Од лу чи ла је да то 
ура ди због Ђор ђа, за ње гов спас. Же ље ла је да има ди је те ко је би 
по ни је ло цр ну ма ра му за њом ка да ње ви ше не бу де. До бри ца Ћо сић 
ду бо ко по ет ски сли ка Сим ки ну му ку и од лу ку ко ја у њој са зри
је ва да са дру гим му шкар цем до би је си на:

Ти кви на вре жа са жу тим цве то ви ма ви ју га ла је по ред ње них 
но гу, пре ко су вих, жед них гру дви. У цве то ви ма је по зна ла стид. 
Хи тро их по кри ла сук њом, као да скри ва сво ју го ло ти њу. Ку ку ру зи 
су сти дљи во по ма ља ли плод не ре се, кри ју ћи их зе ле ним ша ло ви ма 
ли шћа од вре лог сун ца, пред за ран ке. Цве та ње је го ли ца ло у но здр
ва ма, згру шња ва ло јој дах, и она је по дрх та ва ла слу ша ју ћи То ли но 
зви жду ка ње у де те ли шту крај њи ве.18 

Страх ко ји Сим ка осје ћа је сте страх же не ко ја жр тву је сво ја 
мо рал на на че ла, ка ко би се бе и дру ге усре ћи ла. Њу је страх и да 
не оста не у дру гом ста њу, јер она гри јех не чи ни из ужит ка не го 

16 Исто, 198.
17 Исто, 136.
18 Исто, 201.
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због љу те му ке. Сли ка збу ње не и упла ше не Сим ке, ко ју нам До бри
ца Ћо сић пру жа, на ја вљу је чин ко ји је не чист и сим бо лич ки на
го вје шта ва за ла зак Сим ки ног жи во та. Сли ка из га же ног и убра ног 
би ља у лир ским на род ним пје сма ма од но си се на гу бље ње не ви
но сти, док се ов дје мо же ту ма чи ти у слич ном кљу чу, као на ру ша
ва ње чи сто те ду ше, ви јер но сти, рас ки да ње са кор је ни ма. Жу ти 
цвје то ви ти кви не ври је же пред ста вља ју жи вот ну сна гу. Жу та боја 
осим што пред ста вља плод ност, та ко ђе, мо же би ти и знак про ла
зно сти, што се мо же до ве сти у ве зу са Сим ки ним остат ком жи во
та на кон за че ћа си на. Мје сто на ко ме ће се за че ће дје те та де си ти, 
ку ку ру зи ште, пред ста вља мје сто из у зет не пло до твор не мо ћи и 
ци је ли про стор њом оди ше. Биљ ке ко је се по ми њу при па да ју нај
ја чим сим бо ли ма плод но сти. Ћо сић ће том при ли ком да ти опис: 
„Не ка је це ло се ло гле да, њу го лу, вре лу, ши ро ку као њи ва, као 
по ље, као це ла зе мља под сун цем.”19 Из овог опи са ви ди мо ка ко 
у за чи ња њу по том ства уче ству је ци је ла при ро да и на осно ву че га 
о Сим ки мо же мо го во ри ти као о „зе мљи хра ни тељ ки, зе мљи мај
ци.”20 Сли ка у ко јој Сим ка га зи ти кви не цвје то ве сим бо лич ки нам 
го во ри о пре ки ну тој ло зи у по ро ди ци Ка ти ћа. 

Не ду го на кон за че ћа Сим ка је по че ла да осје ћа у сво јој утро
би не ро ђе ног си на и ви дје ла га је као би је лу ма глу над ја бу ча ром, 
што је још је дан од сим бо ла плод но сти. Ја бу ка сим бо ли зу је и љу
бав пре ма још уви јек не ро ђе ном си ну. Ди је те ко је но си у се би да је 
јој сна гу и до зу др ско сти да Ђор ђу мо же и сми је да за при је ти: „Сад 
мо гу од мах да одем. И све да ти од не сем!”21 У на ро ду се вје ро ва
ло да же на ко ја је по чи ни ла гри јех као Сим ка, не би пре жи вје ла, 
а да би ди је те би ло ро ђе но са не ким не до стат ком. Слу га Ми јат ће 
у раз го во ру са То ли ном же ном Ан ђом ре ћи да: „Та кве као Сим ка 
не уми ру.”22 Сим ка дје лу је као не ко ко сво јом сна гом мо же по би
је ди ти оно што би не ми нов но гре шни це до че ки ва ло. 

У то ку Сим ки ног по ро ђа ја, Ђор ђе гре бе мр тву ко ру са ста бла 
ја бу ке, а кад чу ју да је ро ди ла му шко, има њем од зва ња звук То ли не 
фру ле из ја бу ча ра, уви јек исти звук ко јим је То ла сла вио ро ђе ње 
си но ва, са мо овај пут си на ко јем ће би ти слу га. Ра ђа њем си на Сим
ка сти че но ви ста тус у по ро ди ци, она по ста је мај ка. Ђор ђе је свје
стан да Адам не мо же би ти ње гов син и на ста вља да му чи Сим ку: 

19 Исто, 202.
20 Ел ма Ха ли ло вић, „Род на пер спек ти ва Сим ке у ро ма ну Ко ре ни До бри

це Ћо си ћа”, Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка и књи жев но сти: збор ник ра до ва са 
V на уч ног ску па мла дих фи ло ло га Ср би је, Књ. 2, Кра гу је вац: Фи ло ло шкоумет
нич ки фа кул тет 2014, 488.

21 До бри ца Ћо сић, Ко ре ни, Бе о град: Ла гу на 2015, 231.
22 Исто, 249.
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„Је ли, Сим ка, што је ово на ше де те ова ко кра ка то? Ви ди са мо ко ли
ке су му це ва ни це! По сто па лу, тре ба ло је да већ изи ђе из шко ле.”23 
Сим ки ну не ка да шњу сна гу по ко си ла је епи де ми ја ко ја је вла да ла 
се лом. Она, као по ка зни, оста је ус кра ће на за нај љеп ши дио жи
во та – од ра ста ња дје те та. Сим ка је у кре ве ту, ле жи, бун ца. Сми ље 
ви си из над ње не по сте ље. На све стра не ши ри се ми рис та мја на и 
во ска. Сми ље се у на род ној тра ди ци ји сма тра дје во јач ким цви је
ћем ко је има из ра зи то апо тро пеј ску моћ. Ат мос фе ра у ко јој Сим ка 
про жи вља ва сво је по сљед ње мо мен те има из ра зи то ре ли гиј ску ко
но та ци ју, по ка зу ју ћи да уми ре јед но чи сто би ће и по ред по чи ње ног 
гри је ха. Све се де ша ва то ком но ћи та ко да свје тло, би ље, та мјан као 
да слу же да отје ра ју угро жа ва ју ће си ле, и та ко за шти те Сим ку 
и ње ног си на. По сљед ње ри је чи би ле су јој: „Твој је, ку нем се!”24 
Симка ов дје по сту па су прот но вје ро ва њи ма у моћ за кле тве и те
жи ни ко ју за кле тва са со бом но си. Она се ла жно ку не, али то чи ни 
због свог си на Ада ма. Сма тра сво јом ду жно шћу да гри јех при хва ти 
на се бе. Адам је тај због ко га је по чи ни ла гри јех, он је био ње на 
ду го го ди шња же ља, њен циљ и сми сао жи во та. Же ље ла је да га 
Ка ти ћи при хва те као свог. Хра бра и му дра же на од но си тај ну у 
гроб. Њен ма те рин ски на гон да по се ду је не што сво је у би о ло шком 
сми слу био је ја чи од ви јер но сти.

Ми лун ка

Иа ко спо ре дан лик у ро ма ну Ко ре ни, Сим ки на мај ка Ми лун
ка, за хва љу ју ћи Ћо си ће вој вје шти ни у из град њи жен ских ли ко ва, 
за у зи ма пре по зна тљи во мје сто. Она пред ста вља не га ти ван тип 
ју на ка ка кав је по тре бан фа бу ли дје ла. Сим ки на мај ка је ли те рар
но оста ла у окви ри ма ски це, али из крат ких по ја вљи ва ња и из пер
спек ти ве дру гих ли ко ва мо же мо не што ви ше са зна ти о њој. Ми лун
ку упо зна је мо у тре нут ку ка да јој Аћим на ре ђу је да ка же слу га ма 
да ис прег ну ко ње, а пи сац нам је пред ста вља: „Она сто ји с ру ка ма 
на ле ђи ма, по ви је на и стро га.”25 Став ко ји она за у зи ма от кри ва да 
је не што му чи: „Но ћас ни ока ни сам скло пи ла – се де и ре че не гле
да ју ћи га.”26 Из ди ја ло га са Аћи мом, ви ди мо да Ми лун ка већ де сет 
го ди на мо ли Аћи ма да се по ми ри са ма на сти ром, ка ко би би ло 
омо гу ће но Сим ки да пре но ћи у ње му. Она са Аћи мом има сло бод
ни ји од нос, мо же му из ни је ти му ке сво је кћер ке, за мјер ке, исти ну 
ко ју он не же ли да чу је, што ни је би ло уо би ча је но за обра ћа ња жене 

23 Исто, 303.
24 Исто, 320.
25 Исто, 43.
26 Исто.
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до ма ћи ну ку ће: „Ка ко сам ја мо гла? Сви мо гу у мо јој фа ми ли ји.”27 
Је ди но Ђор ђе про го ва ра о тај ном од но су Ми лун ке и Аћи ма: „Оже
нио си ме Сим ком да би ти Ми лун ка би ла бли жа. Се бе си же нио, 
а ма тер је још би ла жи ва.”28 Ње го ве ре чи об ја шња ва ју Ми лун кин 
сло бод ни ји од нос пре ма Аћи му, али и раз лог због ког Ми лун ка 
жи ви са Ка ти ћи ма у ку ћи. 

Ми лун ка је упор на и не по кор на же на. Она си ла зи у по друм 
код Ни ко ле и из ње го вог од го во ра ви ди мо ка кав је њи хов од нос: 
„Ка ко си сме ла, ста ра ку јо, ка ко си сме ла да уђеш?”29 Њи хов од нос 
би се мо гао ту ма чи ти, као су коб љу ди ко ји се, за пра во, истин ски 
по зна ју и зна ју јед но о дру гом мно го ви ше не го што њи хо ва око
ли на слу ти. Јед но у дру гом ви де зло. Ми лун ка жи ви са Ка ти ћи ма, 
што јој да је за пра во да на слу ге гле да с ви си не, иа ко њен по ло жај 
ни је ни шта по вољ ни ји у од но су на њих. Она жи ви „го ре” и те жи 
да бу де дио тог сви је та, док је Ни ко ла „до ље” од но сно у по дру му 
ис под њих. Ни ко ла јој го во ри и: „Бе жи од ме не зми јо.”30 Ов дје се 
ја вља мит ски сим бол ко ји ука зу је на Ми лун ку као хтон ско би ће 
до њег про сто ра. Ми лун ка ве о ма лу ка во тра жи услу гу од Ни ко ле, 
јер зна ко ли ко је он са Аћи мом бли зак и слу ти да га са мо он мо же 
на го во ри ти да се по ми ри са ма на сти ром. Она је про му ћур на осо ба 
ко ја има ја сан циљ од ко га не од у ста је. Ми лун ка при па да кру гу 
се о ских же на ко је су „ши ри ле при че” и та ко на но си ле зло осо ба ма 
ко је су би ле пред мет њи хо ве кле ве те. 

Зми ја као хтон ско би ће ја вља се и у Ђор ђе вим ми сли ма: „Ми
лун ка је зми ја. Из ба ци ће је на по ље. Од мах. Још док не сва не.”31 
Пер цеп ци ја про сто ра у ко ме се зми ја као хтон ско би ће ло ци ра, 
зна чај на је за си стем мит ског ми шље ња. Зми ја осим ме та фо ре ов дје 
озна ча ва и не га тив ног ју на ка, гра нич но би ће ко је по сво јој приро ди 
мо же да пре ла зи са јед ног сви је та на дру ги. Од нај ста ри јих ци вили
за ци ја до да нас, у раз ли чи тим кул тур ним и ге о граф ским зо на ма, 
зми ја се по сто ја но ве зу је за ко смич ку вер ти ка лу, од но сно за ње но 
дно, би ло да је оно пред ста вље но у ви ду кор је на др ве та, под зе мља 
или под нож ја пла ни не, по зи ци је ис под људ ских или бо жи јих сто
па ла. Сход но то ме, зми ја је за се бе ве за ла и чи тав си стем зна че ња 
ге не ри сан на осно ву би нар не ло ги ке ар ха ич ног ми шље ња.

У ма на сти ру, пред ка лу ђе ри ма, Ми лун ка је опре зна и во ди 
ра чу на да што бо љу сли ку о се би и Сим ки оста ви пред све ште ним 
ли ци ма. Слу жи се ма ском и пред дру ги ма се по на ша као по бо жна 

27 Исто.
28 Исто, 112.
29 Исто, 67.
30 Исто, 68.
31 Исто, 115.
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и бо го бо ја жљи ва осо ба. Ми лун ка и при је по сје те ма на сти ру зна да 
то ње ној кћер ки не ће по мо ћи да оста не у бла го сло вље ном ста њу, 
али је ипак пра ти ка ко би сво је бу ду ће на мје ре вје што при кри ла. 
У Ми лун ки ном ли ку, као и код Ка те и Жи ва не, мо же мо ви дје ти 
остат ке тра ди ци о нал них вје ро ва ња. Да не рот ки ње иду у па као, 
од но сно да је не плод ност по сље ди ца ка зне за грех, дио је тра ди
ци о нал них вје ро ва ња ко ја су же ну др жа ле у сте зи, ука зу ју ћи да је 
основ на функ ци ја же не да ра ђа и слу жи. Mилунка вр ло до бро зна 
са ким Сим ка тре ба да зач не ди је те, ко ће би ти до бар отац од но сно 
по да ри ти до бре кор је не и ко ће ту тај ну за у ви јек чу ва ти. По ка зу је 
се да Ми лун ка план одав но има, са мо је че ка ла пра ви тре ну так када 
ће га Сим ки пре до чи ти. Ми лун ка је у Ко ре ни ма зла же на, же на 
ко ја се не ка је, не го во ри исти ну и уно си не мир у по ро ди цу, али и 
же на ко ја за го ва ра искон ску ло ги ку за јед ни це: бит но је да се ра ђа 
и да се име и ог њи ште одр жа ва ју, ма кар и ту ђом кр вљу.

Ан ђа

Лик Ан ђе Да чић, То ли не су пру ге, спо ред ни је лик у ро ма ну. 
Она оли ча ва со ци јал но ти пич ни лик си ро ма шне се љан ке, оп хрва
не не ма шти ном и ра ђа њи ма. Уво ђе њем ли ка Ан ђе, До бри ца Ћо сић 
ус по ста вља кла сносо ци јал ну раз ли ку у од но су на дру ге жен ске 
ли ко ве. Ње на суд би на и по сто ја ње укла па ју се у ши ри спек тар 
суд би на же на ко је су оме ђе не вре мен ски, про стор но и дру штве но. 
Ан ђа је је ди ни лик ро ма на Ко ре ни ко ји про јек ту је си ро ма штво и 
над ни чар ство. Њен фи зич ки опис са зна је мо из уста га зда ри це 
Симке: „Же на му је мр ша ва и ру жна. Но ге су јој као тр шљи ке и 
увек пр ља ве.”32 Упр кос си ро ма штву, Ан ђа, као и њен су пруг, пред
ста вља ју ви тал ност и моћ ре про дук ци је ко ја је њи хо вим го спо да
ри ма ус кра ће на. Ин тим но, обо је су пру жни ка ту пред ност у од носу 
на го спо да ре осје ћа ју, иа ко је не из го ва ра ју.

Да је ро ман Ко ре ни До бри це Ћо си ћа мо де ран пси хо ло шки 
ро ман, из гра ђен на тех ни ци то ка сви је сти, мо же мо ви дје ти на при
мје ру уво ђе ња у ро ман ли ка То ли не же не Ан ђе. Ње но пр во по ја вљи
ва ње у ро ма ну про ти че у бу ни лу. Си ту а ци ја у ко јој су се обо је на
шли дан уо чи Бо жи ћа, без хље ба, др ва, бо жић на ра је сте тра гич на. 
Вје ро ва ње у моћ из го во ре не ре чи и оства ри ва ње кле тве пла ше Толу: 
„Ђор ђе ва за вист уре кла му је же ну и при зва ла смрт ње го вој ку ћи.”33 
Бли зан ци „де сни” и „ли је ви” у хлад ној про сто ри ји по ви је ни су 
са мо у оче ву из но ше ну пр те ну ко шу љу. Ан ђа у на руч ју пре по знаје 

32 Исто, 204.
33 Исто, 79.
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да „ли је ви” не ће пре жи вје ти. По шту је оби ча је и хри шћан ску нор му, 
ко ја на ла же да се но во ро ђен че при је смр ти уве де у хри шћан ство 
ка ко би се ње го во ти је ло са хра ни ло у освје шта ној зе мљи. Не кр ште
на дје ца се ни су мо гла са хра ни ти на гр о бљу са оста ли ма, не го су 
обич но са хра њи ва на крај гро бља или под од ре ђе ним др ве том. 

Ци је лим сво јим жи во том, за јед но са То лом, ве за на је за Кати
ће, а опет оста је пу ка си ро ти ња, ко ја не ма ни сво ју ко ри цу хље ба. 
На при мје ру ње ног ли ка мо же мо ви дје ти ко ли ко је се о ска слу шки
ња оста ла ве за на за етич ки култ и култ на ци о нал не ми то ло ги је. 
Сим кин дуг по ро ђај Ан ђа ту ма чи: „Јед на је као Сим ка ро ди ла де те 
с две гла ве – ша пу ће Ан ђа. – Ево, ско ро ће по ноћ, у ба крач во ду 
опет мо рам да до ли јем, а још ни шта.”34 

Ан ђа ни је ти пич на слу шки ња, по слу шна, по ни зна и ни је ма. 
Она не из го ва ра ди рект но га зда ма сво је за мјер ке и осу де, али их 
ипак има и са оп шта ва дру гим слу га ма. Она је у при крај ку, све по
сма тра, о ве ћи ни ства ри је ин фор ми са на, што је ти пич но за слу ге 
ко ји ци је ли свој жи вот про во де по ред га зде и га зда ри це, ослу шку
ју ћи тај не њи хо вог ин тим ног жи во та.

Ро за

Ро за је епи зод ни књи жев ни лик ро ма на Ко ре ни. О Ро зи са зна
је мо из раз го во ра То ли не су пру ге Ан ђе и слу ге Ми ја та, али и из 
Ро зи ног раз го во ра са Сим ком. До ве де на чак из Кра гу јев ца и до бро 
пла ће на (ди нар по да ну), Шва би ца Ро за уно си да шак раз ли чи то сти 
у мо но лит ну за јед ни цу: „Мач ке је де Ро за. Не ви де ла де цу ако не 
је де. Ђор ђе јој сва ки тре ћи дан до но си из Па лан ке.”35 Ње ним ли ком 
у ро ма ну се, у не ко ли ко цр та, отва ра пи та ње дру го сти. Тра ди цио
нал на мо но лит на за јед ни ца на же ну дру ге на ци о нал но сти гле да 
сте ре о тип но, са од бој но шћу и пред ра су да ма. Ов дје су на дје лу, 
сва ка ко, страх, стреп ња од дру гог, не по зна тог. Опо зи ци о ни па ро ви 
ко ји се у овој си ту а ци ји ја вља ју је су бли зу –да ле ко, сво је –ту ђе који 
су у кон крет ним вје ро ва њи ма по ста ли по зи тив но, од но сно не га тив
но ко но ти ра ни. Све што је из ван сви је та мог, од но сно на шег, за 
чла но ве јед не за јед ни це је да ле ко и ту ђе. Ро за је до шла ка ко би по
ро ди ла Сим ку, а при је ње је лич но уче ство ва ла у по ро ђа ју кра љи це 
На та ли је. На кон бо рав ка у Пре ро ву од ла зи у Пе шту, ка ко би по
мо гла гро фи ци. На осно ву све га на ве де ног, мо же мо за кљу чи ти да 
је Ро за угле дан и ци је њен члан ка ко срп ског дру штва та ко и оног 
из ко га до ла зи.

34 Исто, 248.
35 До бри ца Ћо сић, Ко ре ни, Бе о град: Ла гу на 2015, 247.
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У тре нут ку ка да То ла сви ра у ја бу ча ру, а Сим ка тек по ро ђе на 
ле жи у по сте љи, Ро за го во ри: „Не бих мо гла да жи вим са се ља ци ма 
– ре че ба би ца Ро за. Се ди на кре ве ту на сло ље на на ко лев ку.”36 Ње не 
ри је чи мно го го во ре о од но су гра ђан ке, же не од ка ри је ре пре ма 
ста нов ни ци ма Пре ро ва. Ро зу по га ђа то што То ла не ма ра зу ми је ва
ња за тек по ро ђе ну Сим ку, те јој сво јом свир ком на но си бол. Исто 
та ко Ро за не ма ра зу ми је ва ња за Пре ров це, она с по ру гом гле да на 
се ља ка. Она је дио дру га чи јег дру штва ко је је еман ци по ва ни је и 
ви ше је ства ри мо гла ви дје ти од же на за тво ре них у по ро дич но дво
ри ште. Ро за је пред ста вље на као Шва би ца, а не Ње ми ца, чи ме се 
у пр ви план ис ти че њен ет нич ки спе ци фи кум, а не при пад ност 
цје ло куп ној на ци ји. Ње ним ли ком у ро ман је уни је та на ци о нал на, 
од но сно со ци јал на дру гост. Ње на по ја ва у ро ма ну у ши рем сми слу 
зна чи рас пад па три јар хал ног дру штва и про ди ра ња да шка европ
ске ци ви ли за ци је.

Ол га

Ап со лут ну су прот ност срп ском се лу и чи та вом тра ди ци о нал
ном, па три јар хал ном дру штву пред ста вља лик Ол ге, вје ре ни це 
Ву ка ши на Ка ти ћа. Она за јед но са Ву ка ши ном, њи хо вом дје цом и 
оцем при па да кру гу ли ко ва ве за них за Бе о град. Рас пад па три јар
хал ног дру штва, чи та вог јед ног си сте ма ври јед но сти, ула зак у европ
ску ци ви ли за ци ју и од нос срп ске ин те ли ген ци је пре ма кул то ви ма 
на ци о нал не ми то ло ги је мо гао би се пред ста ви ти ли ком Ол ге и ње
ног вје ре ни ка Ву ка ши на. Она је кћер ка нај ве ћег Аћи мо вог по ли
тич ког не при ја те ља, ли бе ра ла Нај да на То ши ћа. Ни је по ни зна, по
слу шна, же на у си јен ци, ни ти дио за по ста вље не жен ске по пу ла ције 
у па три јар хал ним по ро ди ца ма. Обра зо ва на, па мет на и го спод стве на, 
Ол га ни је пред став ник сла би јег и не спо соб ни јег по ла, ка ко су пред
ста вље не же не са се ла. Она је дио кул тур не за јед ни це Бе о гра да. 

Ол га је фа тал на же на, по го то во за Ву ка ши на, ко ји је рас цје
пљен из ме ђу сво јих кор је на и европ ског ду ха. Она је иза зов и слат
ка че жња му шка ра ца ко ји же ле да за ко ра че ка Евро пи. Дио је ли
бе рал не, евро пеј ске и мо дер не гра ђан ске де мо кра ти је. Ра ди кал ска, 
па три јар хал на и ана хро на хај дуч ка де мо кра ти ја код Ол ге ства ра 
от пор: „На род – то је њој не што пр ља во и лу ка во. Пре ро во – вуч ја 
ја зби на!”37 Лик Ол ге је сим бол гра да ко ји се ства ра, од но сно пред
ста вља на ја ву ур ба не Ср би је. Њен лик пред ста вља за че так од но са 
срп ске ин те ли ген ци је пре ма на ци о нал ној ми то ло ги ји и мо же мо 

36 Исто, 273.
37 Исто, 75.
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да ви ди мо по че так про це са фор ми ра ња гра ђан ске кул ту ре. Ње не 
очи упр те су ка Евро пи и умјет но сти у ко јој зна ка ко да ужи ва. 

За кљу чак

То ком исто ри је, али и да нас, по сто ја ла су, и још по сто је, мно
га дру штва у ко ји ма же на ни је има ла рав но прав но мје сто у од но су 
на му шке чла но ве за јед ни це. То је би ло за сту пље но ка ко у до ме ну 
по ро дич ног до ма та ко и у сфе ри кул тур ног и дру штве ног жи во та 
за јед ни це. Са раз ви ја њем гра ђан ских дру шта ва у 19. и 20. ви је ку 
ја сни је мо же мо са гле да ти и же не ко је про го ва ра ју, ви ди мо их у 
уло га ма же не, до ма ћи це, мај ке, су пру ге, кћер ке, се стре. Ср би ја о 
ко јој До бри ца Ћо сић у свом ро ма ну Ко ре ни го во ри, би ла је на по
чет ку сво је со ци јал не, кул тур не и др жа во твор не еман ци па ци је. 
На при мје ру се ла Пре ро ва, о ко јем Ћо сић пи ше, мо же мо ви дје ти да 
су у се о ским сре ди на ма још уви јек вла да ле за тво ре не фор ме па
три јар ха та и да се ду бо ко по што ва ла тра ди ци ја. Тај пе ри од у исто
ри ји ни је био на кло њен же на ма, био је су ров, груб, строг пре ма 
њи ма. Же не ни су би ле опи сме ња ва не, та мо гућ ност би ла је на мје
ње на са мо му шкар ци ма, та ко да су же не оста ја ле ску че них по гле да 
на сви јет. При мар ни за хтјев ко ји је па три јар хал на заједницa по
ста вља ла же ни био је да про ду жа ва ло зу и бу де до ма ћи ца. При ча 
ко ју из ла же Ћо сић мо же би ти са гле да на из пер спек ти ве жен ских 
ли ко ва, јер Ћо си ће ве же не пред ста вља ју свој угао по сма тра ња 
дру штве них и по ро дич них при ли ка. 

У ро ма ну Ко ре ни смо ви дје ли же не из два со ци јал на сло ја, 
дви је ег зи стен ци је и дви је кул ту ре. Сва ка од њих, би ла епи зод ни, 
спо ред ни или глав ни лик ро ма на, пред ста вља јед ну за себ ну суд
би ну, јед ну жи вот ну и љу бав ну при чу. Оне сво јим ин ди ви ду ал ним 
ка рак те ром и суд би ном оли ча ва ју јед но ври је ме, од но сно Ср би ју 
19. ви је ка, ег зи стен ци јал на рас кр шћа по је дин ца, а ујед но и ци је лог 
жен ског ро да у вре ме ну ко јем при па да ју. Ћо си ћев из ра зи ти при
по вје дач ки та ле нат при ка зао нам је же не чи ја те шка жи вот на суд
би на се на ла зи из ме ђу про па сти срп ског дру штва и ста ре срп ске 
па три јар хал не по ро ди це. Сва ки жен ски глас у овом ро ма ну пред
ста вља јед ну жи лу кор је на се ла Пре ро ва. За јед нич ки свим жен ским 
ли ко ви ма Ко ре на је сте страх од не ста ја ња. Њих бо дри и одр жа ва 
у жи во ту стра сна же ља за тра ја њем. То је страх ко ји сво је кор је не 
има у пси хи, мен та ли те ту и ети ци на ро да, као и злој исто риј ској 
суд би ни. Та кав страх ди је ле ба ба Ка та, Жи ва на и Сим ка Ка тић. 
Све три су жи вот под ре ди ле ра ђа њу по том ства и уве ћа ва њу бо гат
ства ко је би то по том ство на сли је ди ло. Је ди но је Сим ки Ћо сић дао 
мо гућ ност да ја сно ис ка же оно што схва та, а то је тра гич ност и 
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укра ће ност жи во та у ку ћи Ка ти ћа. Же не ни су ап со лут но де гради
ра не, од но сно пред ста вље не у ап со лут ној под ре ђе но сти. Има жена 
са не у стра ши вим ср цем, као што су то Ка та и Сим ка. У та квој сре
ди ни не ми нов но је би ло и при су ство јед не зле же не Ми лун ке, ко ја 
за ма гљу је сли ку о до брим, ви јер ним, же на ма, али ко ја ујед но гово
ри да се за оп ста нак мо ра сна ла зи ти. Слу шки ња Ан ђа пред ста вља 
со ци јал но ин фе ри о ран дио же на ко је су се, упр кос не ма шти ни, 
ви ше пу та оства ри ле као мај ке, те су, у том по гле ду, до ми нант ни
је у од но су на га зда ри це. Ол га као дио Ср би је на по че ку раз во ја и 
Ро за као европ ски ути цај, ко ји ула зи у Ср би ју, пред ста вља ју же не 
ко је има ју от клон пре ма тра ди ци о нал но ор га ни зо ва ном жи во ту 
у се о ској сре ди ни. Овим ра дом по ку ша ли смо де мон стри ра ти мо
гу ће ту ма че ње ро ма на Ко ре ни из пер спек ти ве жен ских ли ко ва. 
Ука за ли смо на род ну (не)рав но прав ност жен ских ли ко ва кроз 
не ко ли ко де це ни ја 19. ви је ка у се о ској па три јар хал ној сре ди ни. 
Исто вре ме но, по ку ша ли смо да при ка же мо сло же не ви до ве ка рак
те ри за ци је жен ских ли ко ва у Ћо си ће вом ро ма ну, као би тан дио 
ње го ве те мат ске и фор мал не мо дер но сти.




