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АНА МАР КО ВИЋ

ДИСКУРЗИВНО,СЕКСУАЛНО
ИРОДНОНАСИЉЕУПРИПОВЕЦИ

„СИМЕТРИЈЕ”ЛУИСЕВАЛЕНСУЕЛЕ

СА ЖЕ ТАК: Овај рад се ба ви ана ли зом при ка за раз ли чи тих 
ви до ва на си ља у при по ве ци „Си ме три је” Лу и се Ва лен су е ле и по
ку ша ва да ука же на њи хо ву ме ђу соб ну по ве за ност. Пр во се да је 
оп шти пре глед по след ње ар ген тин ске дик та ту ре, с по себ ним на
гла ском на ме то де му че ња же на у ло го ри ма и на спе ци фич ни ауто
ри тар ни дис курс тог пе ри о да. За тим се ана ли зи ра при каз дис кур
зив ног на си ља и про це са кон струк ци је ау то ри тар ног дис кур са и 
жен ског пру жа ња от по ра у при по ве ци. С тим у ве зи ис пи ту је се и 
сим бо лич ка уло га сек су ал ног на си ља као сред ства де ху ма ни за ци је 
ју на ки ња, а за тим и јед на спе ци фич на прак са му че ња ко ја екс пли
цит но ука зу је на на ме та ње род них нор ми и на па три јар хал ни ка рак
тер ре пре сив не вој не др жа ве. На по слет ку, ана ли зи ра се ди ја лек
ти ка ху ма ноне ху ма но при сут на у при по ве ци. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: на си ље, дик та ту ра, тор ту ра, де ху ма ни за
ци ја, жен ски иден ти тет, ау то ри тар ни дис курс, од но си мо ћи 

При по вед ној про зи Лу и се Ва лен су е ле (Lu i sa Va len zu e la) неоп
ход но је при сту пи ти из ана ли тич коин тер пре та тив не ви зу ре ко ја 
узи ма у об зир од но се мо ћи – би ло да је реч о књи жев ном ка но ну 
про тив ко га се окре ће пи шу ћи фе ми ни стич ке вер зи је књи жев них 
бај ки, са мом је зи ку или ма ње или ви ше ди рект ним при ка зи ма 
ре пре сив не дру штве нопо ли тич ке ствар но сти, где по себ но ме сто 
за у зи ма по след ња ар ген тин ска дик та ту ра. Са ма ау тор ка у свом 
есе ју „Ма ли ма ни фест” ка же: „Ја бих лич но во ле ла да де кон стру
и шем дис курс мо ћи, да га про зрем, да по ка жем да нам го во ри 
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не што са свим су прот но од оно га што на из глед са оп шта ва.”1 Ва лен
су е ла че сто у сво јим де ли ма по ка зу је ка ко дру штве нопо ли тич ке 
си ле на ла зе сво је ору ђе пот чи ња ва ња у је зи ку, ка ко је сам је зик 
сред ство до ми на ци је и угње та ва ња, на на чин ма ње или ви ше очи
гле дан, та ко да и сам по ста је по при ште бор бе за ау то но ми ју по тла
че ног су бјек та. При по вет ка „Си ме три је” (1993), укљу че на у исто
и ме ну књи гу при по ве да ка, при ка зу ју ћи стра вич но му че ње ко ме 
су из ло же не по ли тич ке за тво ре ни це у ло го ру од стра не дик та тор
ског ре жи ма, те ма ти зу је про це се кон стру и са ња ау то ри тар ног вој
ног дис кур са и раз об ли ча ва ње го ве функ ци је и ме ха ни зме у скло пу 
јед ног ши рег си сте ма кон тро ле над тим же на ма, ко ји се осла ња на 
бру тал но сек су ал но и фи зич ко на си ље, али и на на ме та ње род них 
нор ми. 

Прак се му че ња, ау то ри тар ни дис курс и род на  
нор ма ти ви за ци ја за вре ме по след ње ар ген тин ске дик та ту ре

Ка да је реч о ар ген тин ској дик та ту ри (1976–1983), ко јом се 
ба ви при по вет ка „Си ме три је”, ре то рич ка пер фид ност ре пре сив ног 
др жав ног апа ра та ви дљи ва је већ у ау то де но ми на ци ји „Про цес 
на ци о нал не ре ор га ни за ци је” ко ја са ни ти зу је и ма ски ра го ди не 
по ли тич ког те ро ра, про го на и ре пре си је, у ко ји ма су по ли тич ки 
про тив ни ци вој ног ре жи ма би ли озна ча ва ни као „суб вер зив ни”, 
си сте мат ски кид на по ва ни, фи зич ки, сек су ал но и пси хич ки му че
ни у тај ним ло го ри ма и уби ја ни. Ме то де му че ња би ле су не са мо 
су ро ве већ и сло же не, у њи ма су не рет ко уче ство ва ли ле ка ри и 
пси хо ло зи, и има ле су за циљ не са мо иза зи ва ње фи зич ке пат ње већ 
и пси хич ко уни ште ње про тив ни ка др жа ве. Исто ри чар Еду ар до 
Ду ал де (Edu ar do Du hal de) на овај на чин опи су је та да шње прак се 
тор ту ре по ли тич ких за то че ни ка:

Си ла се не ис по ља ва у чи стом и ого ље ном об ли ку као пу ко 
на си ље ко је про из во ди од но се мо ћи. Она иде да ље од то га: моћ про
из во ди суп тил ну мре жу до ми на ци је по чев од свих огра ни че ња ко ја 
дез ин те гри шу лич ност кид на по ва ног.2

Прак се тор ту ре има ле су, сем то га, пер фор ма тив на и сим бо
лич ка обе леж ја, и пред ста вља ле су не ку вр сту са ди стич ког на ме
та ња дру штве них вред но сти ре жи ма и ка жња ва ња због по ли тич ке 

1 Лу и са Ва лен су е ла, Опа сне ре чи, прев. Ана Мар ко вић, Но ви Сад; Зре
ња нин: Аго ра 2019, 53. 

2 Edu ar do Lu is Du hal de, El Esta do ter ro ri sta ar gen ti no, Ar gos Ver ga ra, Bar
ce lo na 1988, 166.
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суб вер зи је, а у слу ча ју же на и због суб вер зи је род но за сно ва них 
дру штве них и кул тур них нор ми. Ре пре сив ни апа рат др жа ве осла
њао се и на спе ци фич ну ре то ри ку ко ја је ука зи ва ла на дру штве но 
те ло као бо ле сно, на ко ме др жа ва мо ра из вр ши ти нео п ход ну хи рур
шку ин тер вен ци ју не би ли му спа сла жи вот.3 Да јан Теј лор (Di a ne 
Taylor) ана ли зи ра вој но на си ље и те рор за вре ме по след ње ар ген
тин ске дик та ту ре као из раз сво је вр сне со ци о по ли тич ке „на ра тив
не ло ги ке”, у ко ме бит ну уло гу игра нор ми ра ње ма ску ли ни те та и 
фе ми ни те та и од ри ца ње ста ту са су бјек та свим по ли тич ким про тив
ни ци ма др жа ве.4 „Суб вер зив не” же не, то јест по ли тич ке про тивни
це ре жи ма, при ка зи ва не су у јав ном дис кур су као му шко ба ња сте 
или пак као про ми ску и тет не, спрем не да ко ри сте сво ју сек су ал ност 
у свр ху по ли тич ке ма ни пу ла ци је. Сво јим по ли тич ким де ло ва њем 
оне су из ла зи ле из сфе ре ку ће и по ро ди це, ко ја „при род но” од го
ва ра же ни. Сек су ал но зло ста вља ње и си ло ва ње же на у ло го ри ма 
има ло је за циљ да их и сим бо лич ки „фе ми ни зу је” и па си ви зу је, да 
их пре тво ри у сла бе, по слу шне и инерт не же не и ка зни и по ни зи 
због огре ше ња о род не нор ме. Сек су ал но зло ста вља ње му шка ра ца 
има ло је пак за циљ сим бо лич ку ди фе рен ци ја ци ју у од но су на по
др жа ва о це ре жи ма, та ко да су они по ни жа ва ни због сво је на вод не 
не до вољ не му шко сти. Пре ма Да јан Теј лор, ова ква сек су ал на тор
ту ра над те ли ма по ли тич ких за ро бље ни ка од ра жа ва ла је „вој ни 
иде ал по слу шног дру штве ног и по ли тич ког те ла”.5 Му че ње по ли
тич ких про тив ни ка вла сти ни је би ло у слу жби њи хо ве иде о ло шке 
кон вер зи је, али је слу жи ло иде о ло шкој хо мо ге ни за ци ји са мих вој
ни ка и учвр шћи ва њу ма ску ли ног иде а ла код му чи те ља. Са мом чи ну 
тор ту ре прет хо ди ли су раз ли чи ти об ли ци со ци ја ли за ци је и вој них 
ве жби ко ји ма се ус по ста вља ла ве за ма ску ли ни те та и си ле и мо ћи. 
Го во ре ћи о од но су род них нор ми и му че ња у Ла тин ској Аме ри ци 
ше зде се тих и се дам де се тих го ди на XX ве ка, Џин Фран ко (Jean 
Fran co) ка же: 

Вој не вла де на сле ди ле су ду гу тра ди ци ју у ко јој је моћ на но
ше ња бо ли узи ма на као до каз ма ску ли ни те та. Ри ту а ли ко ји су по
ве зи ва ли мно ге му шке гру пе [...] тра ди ци о нал но су сво ди ли дру гог 
на ста тус па сив не жр тве, на те ло на ко ме тре ба де ло ва ти или ко је 
тре ба пе не три ра ти.6

3 Ri car do Pi glia, Crítica y ficción, Ana gra ma, Bar ce lo na 2001, 105–106.
4 Di a ne Taylor, Di sap pe a ring Acts: Spec tac les of Gen der and Na ti o na lism 

in Ar gen ti na’s ”Dirty War”, Du ke Uni ver sity Press, Dur ham 1997. 
5 Исто, 152.
6 Jean Fran co, ”Gen der, De ath and Re si stan ce: Fa cing the Et hi cal Va cu um”, 

у: J. E. Cor ra di, P. W. Fa gen, M. A. Garretón (eds.), Fe ar at the Ed ge: Sta te Ter ror 
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Из све га ово га ви ди мо да су фи зич ка и сек су ал на зло ста вља ња 
по ли тич ких за тво ре ни ка у ло го ри ма, а по себ но же на, да ле ко на ди
ла зи ла свр ху пу ког из вла че ња ко ри сних ин фор ма ци ја, те су пред
ста вља ла део јед ног ши рег и све о бу хват ни јег ре пре сив ног си сте ма 
ко ји је ка жња вао по ли тич ку суб вер зи ју па си ви за ци јом и „фе ми ни
за ци јом” не по слу шних су бје ка та, ко ји су ста ја ли на су прот па три
јар хал ном иде а лу му шко сти но си те ља мо ћи. Жен скост је би ла кон
цеп ту а ли зо ва на и нор ми ра на као суб ми сив ност и па сив ност, као 
нео д ре ђе на „дру гост” ко јој се уки да ла по зи ци ја дру штве ног су бјек
та. Фи зич ко и ду скур зив но на си ље у том сми слу де ло ва ли су удру
же но, при че му се та да шњи дик та тор ски и па три јар хал ни дис курс 
осла ња на на че ла „ко ја упра вља ју кон струк ци јом пред ме та дис кур
са и, пре све га, до ми ни ра них су бје ка та (же на и суб вер зив них) као 
’Дру гих’ ис кљу че них из дру штве ног и дис кур зив ног по ља”.7

У том кон тек сту, Ва лен су е ли ни кон цеп ти пи са ња те лом и 
жен ског пи сма, ко ји ма се че сто ба ви у сво јим есе ји ма, до би ја ју и 
јед ну ја сну по ли тич ку ди мен зи ју, бу ду ћи да те лом го во ре и пи шу 
они ко ји ма је глас од у зет, би ло у јав ном дис кур су, би ло до слов но 
у ло го ри ма и да су же не у дик та ту ри пот чи ње не дво стру кој мар
ги на ли за ци ји и угње та ва њу, те за у зи ма ју спе ци фич ну по зи ци ју 
ка да је реч о по бу ни про тив ау то ри тар них по ли тич ких дис кур са. 

При ка зи на си ља над же на ма у „Си ме три ја ма”

При по вет ка „Си ме три је” укр шта две вре мен ски раз дво је не 
при че ко је те ма ти зу ју та бу и зи ра ну сек су ал ну при влач ност и љу бав. 
Пр ва је си ту и ра на у 1947. го ди ну и опи су је нео бја шњи ву жуд њу 
ко ју су пру га јед ног пу ков ни ка осе ћа пре ма оран гу та ну у зо о ло шком 
вр ту. Дру га се де ша ва три де сет го ди на ка сни је, за вре ме по след ње 
ар ген тин ске дик та ту ре и опи су је јед ног дру гог пу ков ни ка оп сед
ну тог за тво ре ни цом у ло го ру, ко ју он лич но му чи и зло ста вља, 
али раз ви ја ју ћи при том из ве сна осе ћа ња пре ма њој, чи ме кр ши 
ко декс по на ша ња ко ји му на ме ће ње го ва по зи ци ја. Пр ва си ме три ја 
ко ја се на ме ће из ме ђу ове две при че је сте на гла ше на не јед на кост из
ме ђу су бје ка и објек та же ље, чи ме се те ма мо ћи ста вља у пр ви план. 
У оба „љу бав на тро у гла” по сто ји ја сна хи је рар хи ја мо ћи: же на има 

and Re si stan ce in La tin Ame ri ca, Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ber ke ley / Los  An ge les 
1992, 104–118.

7 Thérè se Co rau, ”La ’esce na de enunciación’ en la ob ra de Lu i sa Va len zu e la: 
re la ci o nes polémi cas con los di scur sos do mi nan tes y construcción de una iden ti dad 
enun ci a ti va an ti a u to ri ta ria”, у: Gwen dolyn Díaz et al (eds.), Tex to, con tex to y po stex to: 
Apro xi ma ci o nes a la ob ra de Lu i sa Va len zu e la, In sti tu to In ter na ci o nal de Li te ra tu ra 
Ibe ro a me ri ca na, Pittsburgh 2010, 347.
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ви ше мо ћи не го жи во ти ња, али ма ње не го су пруг, док пу ков ник 
ис под се бе има по ли тич ку за тво ре ни цу, а над со бом над ре ђе не у 
вој ној хи је рар хи ји, и у крај њој ин стан ци отаџ би ну о чи је се за по
ве сти оглу ша ва. Оба ли ка би ће по сред но ка жње на за сво је транс
гре си је смр ћу оних сла би јих, сво јих пред ме та же ље. 

Ове две при че уо кви ре не су оп се си јом из ве сног Ек то ра Бра
ва, ко ји по ку ша ва да утвр ди ве зе ме ђу њи ма и да им да сми сао, те на 
не ки на чин де лу је као ис тра жи вач и ту мач исто риј ске гра ђе, до 
ко је је до шао не зна ним пу тем и о ко јој се при по ве да с ма њом или 
ве ћом не си гур но шћу у по гле ду тач ног раз во ја до га ђа ја. Ње го ва 
лич на по ве за ност с тим до га ђа ји ма ни је ја сна, али бу ду ћи да он у 
тек сту фи гу ри ра као фо ка ли за тор ко ји их ин тер пре ти ра, и да по
сту па као сво је вр сни при ре ђи вач тек ста ко ји по ку ша ва да уста но
ви кључ ну си ме три ју ко јом би оправ дао сво ју оп се си ју, мо же мо 
ре ћи да он од ра жа ва из ве сне књи жев ноетич ке пре о ку па ци је са ме 
Лу и се Ва лен су е ле. Ње го ва по зи ци ја вр ло је бли ска оној ко ју ау тор
ка не рет ко из ра жа ва у сво јим есе ји ма8: 

Ва жно је спре чи ти за бо рав, уви ђа са да Ек тор Бра во. Ва жно је 
се ћа ти се тих зи до ва ко ји су по ру ше ни у чвр стој на ме ри да се укло ни 
кор пус де лик ти, да се све ту ус кра ти се ћа ње на ужас, да се до пу сти 
да се ужас јед ног да на ро ди као нов.9 

При ча о му чи те љу оп сед ну том сво јом жр твом део је ши рег 
и вр ло де таљ ног при ка за раз ли чи тих об ли ка фи зич ке, сек су ал не 
и пси хо ло шке тор ту ре над же на ма у ло го ри ма тог вре ме на, док 
при ча о же ни и оран гу та ну, због сво је лич ни је при ро де и фо ку са 
на ин ди ви ду ал ни од нос же не пре ма свом пред ме ту же ље, функ ци
о ни ше и као фи ло зоф ска ме та на ра ци ја о тран сгре си ји дру штве них 
нор ми и о од но си ма из ме ђу људ ског и не људ ског. При по вет ка има 
сло же ну на ра тив ну струк ту ру – на ра ци ја у тре ћем ли цу се по вре
ме но на гло пре ки да и глас се усту па са мим ак те ри ма, што во ди ка 
не по сред ном су ко бља ва њу раз ли чи тих на ра тив них гла со ва ко ји 
пред ста вља ју раз ли чи те и вр ло су ко бље не пер спек ти ве. Пре ци
зни је, жен ски глас и ту ма че ње ствар но сти опи ру се дис кур зив но
иде о ло шком на си љу вој ни ка у ло го ру, а сам ау то ри тар ни дис курс 
на тај на чин по ста је те ма при по вет ке. 

8 Та ко на при мер, Ва лен су е ла у есе ју „Пи са ње те лом” ка же, у кон тек сту 
по след ње ар ген тин ске дик та ту ре: „Јер го во ри ти сва ка ко мо ра мо, ко ли ко год да 
нам је те шко: ми слим да мо ра мо на ста ви ти да пи ше мо о ужа си ма ка ко се не би 
из гу би ло се ћа ње, ка ко се исто ри ја не би по но ви ла” (Лу и са Ва лен су е ла, Опа сне 
ре чи, 77). 

9 Лу и са Ва лен су е ла, Си ме три је, прев. Ана Мар ко вић, Зре ња нин; Но ви Сад: 
Аго ра 2016, 146–147. 
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Ис ку ство жи во та у ло го ру пре но се у пр вом ли цу ано ним ни и 
ко лек тив ни гла со ви, ко ји опи су ју ме то де и до жи вљај тор ту ре из угла 
му чи те ља и жр тви. Ти сме њу ју ћи гла со ви угње та ва ча и жр тви пред
ста вља ју про цес кон струк ци је дис кур са мо ћи с јед не стра не и про цес 
жен ског пру жа ња от по ра до ми нант ном дис кур су му чи те ља с дру ге. 

У при по ве ци се на са мом по чет ку по сту ли ра те сна ве за из међу 
мо ћи је зи ка, сек су ал не до ми на ци је над же на ма и ап со лут не мо ћи 
ре пре сив не др жа ве: „Реч ко ја мо же да по ста не нај го ра од свих: ме
так. Баш као реч ме так, не што што про ди ре и оста је уну тра. Или 
уоп ште не оста је, са мо про би ја. По сле ме не, крах. Пре, пу цањ.”10 
Тор ту ра се, да кле, по ве зу је са сим бо лич ком и ре ал ном пе не тра ци
јом, до ко је до ла зи је зи ком, сек су ал ним зло ста вља њем и уби стви
ма као кул ми на ци јом про це са. Му чи те љи кон тро ли шу вер бал ни 
из раз сво јих жр тви на раз ли чи те на чи не: оне сме ју ре ћи са мо оно 
што се оче ку је од њих, то јест, ода ти сво је по ли тич ке са у че сни ке, 
али су им од у зе та сва вер бал на иден ти тет ска обе леж ја, по чев од 
са мог име на: „Са да ка да су ме ђу на ма, из гу би ле су име на и на учи
ле да бу ду по дат не ка да про ди ре мо у њих, по што смо се по бри
ну ли да их смек ша мо. Да ли смо све од се бе и оне то зна ју.”11 

Ме ђу тим, го вор му чи те ља про жет је сум ња ма и ау то про пи
ти ва њем, при че му је дис руп ци ја дис кур зив ноиде о ло шке хе ге
мо ни је гра фич ки на гла ше на и за гра дом:

(али оне је су вој ни ци, оне су ви ше вој ни ци не го ми. Је су ли 
хра бри је од нас? Оне зна ју да ће умре ти због сво јих иде ја, а ипак 
оста ју вер не тим иде ја ма. Ми их са мо – сла сно – уби ја мо).12 

Уво ђе ње ова кве сум ње од стра не оних ко ји су усво ји ли ауто
ри тар ни дис курс др жа ве осве тља ва про цес на ме та ња и при хва та ња 
тог дис кур са као и са му ње го ву иде о ло шки за ма ски ра ну ин ко хе
рен ци ју: 

Пре по зна ти ову ин тер и о ри за ци ју дру гих гла со ва, тај дис курс 
ко ји про ди ре као ме так, има фун да мен тал ну ва жност. Реч је о томе 
да тре ба да на у чи мо да ра за би ра мо раз ли чи те гла со ве, да от крије
мо њи хов(е) из вор(е) и, што је мо жда још и ва жни је, да се упи та мо 
ка ко смо их и за што усво ји ли [...].13 

10 Исто, 140.
11 Исто. 
12 Исто, 142.
13 Sha ron Mag na rel li, ”Espe jos/espe ji smos: cu en tos de ha das y el po der de los 

re fle jos en Simetrías”, у: Lu i sa Va len zu e la, Escri tu ra y sec re to, Fon do de Cul tu ra 
Económica, Ma drid 2003, 162.
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Ова ау то за пи та ност, та ко ђе, илу стру је оно што Бах тин на зи
ва бор бом из ме ђу ау то ри тар не ре чи и уну тра шње убе дљи ве ре чи, 
ко ја је, по ње му, од из у зет не ва жно сти у про це су иде о ло шког на
ста ја ња чо ве ка.14 Ко лек тив ни глас вој ни ка уда ља ва се од ту ђе, 
ау то ри тар не ре чи ре пре сив не др жа ве ка ко би не вољ но при знао да 
осе ћа по што ва ње пре ма жр тва ма, али и са ди стич ко за до вољ ство 
у чи ну уби ства, ко је се не сме при зна ти на глас: „Чу је се при мед ба: 
ко је то ти хим гла сом про мр мљао реч сла сно? Та чан при лог био би 
слав но. Слав но, ре као сам. Слав но их уби ја мо, у сла ву и час отаџ
би не.”15 По ми ња ње за до вољ ства функ ци о ни ше као фрој дов ска ома
шка, ко ја от кри ва при кри ве ни ужас у окви ру ре жим ског дис кур са 
ко ји уз ди же сла ву, част и отаџ би ну. Не вољ но за до вољ ство ука зу је 
на ње го ву сла бост, ње го ву мрач ну стра ну и пер верз ну и злу при ро ду.

С дру ге стра не, же не се опи ру дис кур зив ној до ми на ци ји тако 
што ре фор му ли шу до га ђа је ко је опи су ју му чи те љи. Глас ано ним
ног ко лек ти ва же на на ла зи се у не пре ста ном ди ја ло гу и по ле ми ци 
– ма ње или ви ше екс пли цит но – с гла сом моћ ни ка. Го вор же на 
ин кор по ри ше ту ђи ау то ри тар ни глас и про тив ре чи му, ука зу ју ћи 
на ап со лут ну не ком па ти бил ност пер спек ти ве му чи те ља и жр тви: 
„Из во де нас у шет њу, до но се нам нај леп ше гад не ха љи не, во де нас 
на нај леп ша гад на ме ста са сре бр ним кан де ла бри ма да про ба мо 
из вр сна је ла. Га до сти.”16 Чи ње ни ца да же не про го ва ра ју бун тов ним 
гла сом има по се бан зна чај ако се узме у об зир да му чи те љи по ку
ша ва ју да уни ште осе ћај лич ног иден ти те та код за тво ре ни ца, чак 
и на оном ба зич ном ни воу ко ји се кон фи гу ри ше на осно ву је зи ка. 
Пре ма Елен Ске ри (Ela i ne Sca rry), тор ту ра је про цес у ко ме на си ље 
не слу жи са мо на но ше њу бо ла већ је усме ре на ка уни ште њу гла са 
и све сти му че них. Због то га је из у зет но ва жно да се глас на би ло 
ко ји на чин вра ти жр тва ма: 

Ка ко се тор ту ра са сто ји од чи но ва ко ји на гла ша ва ју на чин на 
ко ји бол уни шта ва свет, соп ство и глас осо бе, та ко ти дру ги чи но ви 
ко ји им вра ћа ју глас по ста ју не са мо осу да бо ла већ го то во и ума
ње ње бо ла, де ли мич ни пре о крет у са мом про це су тор ту ре.17 

У том сми слу, Ва лен су е ла на гла ша ва ху ма ност жр тви, да ју ћи 
им глас ко ји им је дик та тор ски ре жим на сил но од у зео.

14 Михаил Бахтин, О роману, прев. Александар Бадњаревић, Београд: 
Нолит 1989, 104. 

15 Лу и са Ва лен су е ла, Си ме три је, 142. 
16 Исто, 139.
17 Ela i ne Sca rry, The Body in Pain: The Ma king and Un ma king of the World, 

Ox ford Uni ver sity Press, New York 1985, 50. 
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За тво ре ни це у „Си ме три ја ма”, та ко ђе, по ри чу и ре фор му ли шу 
зва нич ни дис курс ре жи ма ко јим се оправ да ва тор ту ра у име из
вла че ња ин фор ма ци ја: „То је не што де мон ско зна мо ка ко се зо ве 
они му не да ју пра во име зо ву га са слу ша ва ње ка жу да нам је то 
ка зна [...].18 Ова не пре ста на бор ба за пра во на име но ва ње упу ћу је 
на свест за тво ре ни ца о мо ћи ре чи и пред ста вља још јед ну ин стан цу 
дис кур зив ног от по ра ко ја пре во ди су во пар ни ин сти ту ци о нал ни 
је зик на план над на рав ног хо ро ра, у скла ду с не ве ро ват ним, те шко 
схва тљи вим злом ко је осе ћа ју на сво јој ко жи и ко је се је два мо же 
вер бал но до ча ра ти. Са ма Ва лен су е ла го во ри о ис ку ству му чи те ља 
као не кој вр сти ме та фи зич ког ис ку ства у јед ном свом есе ју: 

Ка да му чи тељ ка жња ва и пе не три ра те ло дру го га, ка да уни
шта ва те ло дру го га, мо же мо прет по ста ви ти да тра жи да на у чи не што 
о са мом се би, да тра жи од го вор не то ли ко на прак тич на пи та ња ко
ли ко на она дру га, не из го во ри ва, за ко ја не по сто је ре чи и с ко ји ма 
нас са мо те ло мо же по ве за ти. А те ло не го во ри, не из ра жа ва се, те 
се сто га по тра га окре ће бо лу. Вр хов ном бо лу до по след ње ка пи 
ко ји му чи тељ на но си дру го ме мо жда осе ћа ју ћи, то ком без вре ме ног 
вре ме на му че ња, ка ко је ус пео да се на ру га не у мо љи вим за ко ни ма 
жи во та и смр ти.19

У „Си ме три ја ма” ме ђу тим, му чи те љи су при ка за ни у ба нал
ни јем све тлу, а за тво ре ни це су те ко је се су о ча ва ју с не мо гућ но шћу 
да по ста ве де мон ски хо рор му че ња у окви ре ра зу мљи вог људ ског 
ис ку ства. 

Ка да је реч о сек су ал ној тор ту ри, вој ни ци го во ре о то ме ка ко 
се слу же сред стви ма за му че ње ко ја до жи вља ва ју као про ду же так 
сво је му шко сти и ко ји ма пе не три ра ју же не: „На би ја мо им ства ри 
мно го стра шни је од на ших за то што су те ства ри, та ко ђе, про ду
же так нас са мих и за то што су оне на ше. Те же не.”20 Сек су ал но 
зло ста вља ње у при по ве ци има екс пли цит но сим бо лич ки ка рак тер, 
та ко да је ја сна ње го ва функ ци ја у ус по ста вља њу род не хи је рар
хи је у ко јој је жен ски иден ти тет ин фе ри о ран и под ре ђен вла да ју ћем 
вој нома ску ли ном по рет ку. Ин си сти ра ње на пе не тра ци ји од го
ва ра иде ји о на сил ном нор ми ра њу пол не раз ли ке као сим бо лич ке 
раз ли ке из ме ђу ак тив но сти и па сив но сти на ко ју ука зу је Да јан 
Теј лор:

18 Лу и са Ва лен су е ла, Си ме три је, 143.
19 Лу и са Ва лен су е ла, Опа сне ре чи, 191.
20 Лу и са Ва лен су е ла, Си ме три је, 141.
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Чин пе не тра ци је у тор ту ри ре кре и рао је, да кле, тре ну так ра
ди кал не ди фе рен ци ја ци је из ме ђу му шкар ца и же не и из ме ђу са мих 
му шка ра ца.

Сто га, то ни је би ла са мо ди фе рен ци ја ци ја уте ме ље на на био
ло шкој чи ње нич но сти пол них ор га на већ, ра ди је, пре ра спо де ла 
дру штве ног и по ли тич ког „те ла” на ак тив не (му шке) и па сив не 
(жен ске/фе ми ни зи ра не) по зи ци је ко је има ју ви ше ве зе с по де лом на 
нас и њих, не го с би о ло шким пол ним раз ли ка ма.21 

Пе не три ра но те ло је по слу шно, па сив но и пот чи ње но, што 
су свој ства ко ја па три јар хал на нор ма на ме ће же на ма. На сил на 
пе не тра ци ја је опи са на као сред ство сти ца ња пот пу не вла сти над 
же ном, ко ја ни је са мо сек су ал ни обје кат већ де пе р со на ли зо ва но 
би ће без сво је во ље. Ту је реч и о на ме та њу јед ног сим бо лич ког 
по рет ка ко ји асо ци ра му шкост с кул тур ним вред но сти ма, ка ко их 
де фи ни ше па три јар хат, а фа лус (и ње го ве суп сти ту ци је) по ста ју 
ла ка нов ски озна чи тељ. Си ло ва ње је про пра ће но кон тро лом по гле
да – за тво ре ни це но се ка пу ља чу пре ко гла ве – и го во ра: „Оне скиче 
ако им је уоп ште остао та на ни гла сић.”22 

Род на нор ма ти ви за ци ја као бит на ком по нен та му че ња за тво
ре ни ца при ка за на је на ого ље ни ји на чин опи сом јед не вр ло нео бич
не прак се ко ја си му ли ра гра ђан ски хе до ни зам и ро ман ти ку – из во
ђе ња за тво ре ни ца у ре сто ран од стра не му чи те ља, чи ме они сти чу 
још ве ћи осе ћај мо ћи од оног ко ји им да је фи зич ко и сек су ал но 
на си ље. Же не су при то ме са вр ше но све сне да кон тро ла њи хо вог 
из гле да пред ста вља још је дан на пад на њи хов иден ти тет: „Све фри
зи ра не и на шмин ка не и ма ни ки ра не и из ме ње не, без и нај ма ње 
мо гућ но сти да бу де мо оно што је смо.”23 Са ди стич ка им по зи ци ја 
род них нор ми не за вр ша ва се, да кле, на сек су ал ном на си љу, она 
се оба вља и при сил ном, род но ко ди ра ном есте ти за ци јом ко ја екс
пли цит но на гла ша ва жен ску сла бост, по ни же ње и фи зич ку пат њу: 
ха љи не су не у доб не и ди зај ни ра не та ко да от кри ва ју ожиљ ке на 
те лу же на. Упра жња ва ње мо ћи у овој ин стан ци не дво сми сле но 
упу ћу је на кон стру и са ње јед ног спе ци фич но жен ског иден ти те та, 
а при каз ове прак се до при но си кон ци пи ра њу вој не дик та ту ре као 
ду бо ко па три јар хал ног ре жи ма, бу ду ћи да је објек ти ви за ци ја жен
ског те ла и из гле да све при сут на и у на из глед сло бод ним дру штви ма. 

Сле де ћи Фу ко ов те о риј ски мо дел, фе ми ни стич ка те о ре ти чар
ка Сан дра Ли Барт ки (San dra Lee Bartky) пи ше о ди сци пли нар ној 

21 Di a ne Taylor, Di sap pe a ring Acts: Spec tac les of Gen der and Na ti o na lism in 
Ar gen ti na’s ”Dirty War”, Du ke Uni ver sity Press, Dur ham 1997, 97. 

22 Лу и са Ва лен су е ла, Си ме три је, 141. 
23 Исто.
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кон тро ли жен ског те ла, од по кре та и др жа ња, пре скрип ци ја у по
гле ду иде ал не ве ли чи не и об ли ка, до укра ша ва ња, ко ја слу жи 
то ме да се кон стру и ше је дан не са мо дру га чи ји, већ и ин фе ри ор ни 
су бје кат: 

Ди сци пли нар не прак се ко је сам опи са ла део су про це са пре
ко ко јег се кон стру и ше иде ал но те ло жен ско сти – а ти ме и жен ско 
те лосу бје кат; на тај на чин оне про из во де „уве жба но и пот чи ње но 
те ло”, то јест те ло у ко је је упи сан ин фе ри ор ни ста тус.24 

Она, та ко ђе, ука зу је на ди фу зни, ва нин сти ту ци о нал ни ка рак
тер ди сци пли нар не мо ћи ко ја на ме ће нор ме фе ми ни те та, што до
во ди до то га да се фе ми ни тет до жи вља ва као спон та но про из ве ден 
и не на мет нут:

Од су ство фор мал не ин сти ту ци о нал не струк ту ре и ау то ри те та 
ко ји ма је по ве ре на моћ да по сту па ју по ин сти ту ци о нал ним ди рек
ти ва ма ства ра ути сак да је про из вод ња фе ми ни те та или пот пу но 
до бро вољ на или при род на.25

На су прот то ме, про цес про из вод ње фе ми ни те та у усло ви ма 
вој не ре пре си је ја сно се по ка зу је као не при ро дан и на си лан. Пре
у зи ма ње и при ме на стан дард них род но нор ма тив них обра за ца као 
део прак се тор ту ре ука зу ју не са мо на па три јар хал на свој ства вој не 
ре пре си је, већ по сред но и на ди сци пли нар ни ка рак тер сва ко днев
них и го то во не при мет них па три јар хал них прак си и на од но се 
мо ћи на ко ји ма оне по чи ва ју. Прак се тор ту ре на тај на чин би ва ју 
пред ста вље не као про ду же так и пре на гла ша ва ње оних дру штве
них тех ни ка ко ји ма се уо би ча је но нор ми ра жен ски иден ти тет, чи ме 
се ис ти че и ма њак сло бо де же на уоп ште у па три јар хал ном дру штву, 
из ван ди рект не ре пре си је. 

Све при сут ни мо тив у при по ве ци је и де ху ма ни за ци ја и у том 
кљу чу мо гу се ту ма чи ти и па ра ле ли зми из ме ђу две при че о не до
зво ље ној же љи. За тво ре ни оран гу тан на ла зи се у си ту а ци ји ко ја 
има из ве сне слич но сти са си ту а ци јом за тво ре ни це три де сет годи
на ка сни је, чи ме се под цр та ва не ху ма ност по сту па ња са же на ма 
у ло го ру. Вој ни ци уче ству ју у не пре ста ној де ху ма ни за ци ји за тво
ре ни ца, а ипак се бе пред ста вља ју као ху ма не: „Не мо же се ре ћи да 
ни смо чо веч ни, а та ко је ма ло же на ко је су нам за хвал не.”26 То ме 

24 San dra Lee Bartky (1993): ”Fo u ca ult, Fe mi ni nity and The Mo der ni za tion 
of Pa tri ar chal Po wer”, у: Ire ne Di a mond y Lee Qu ilby (eds.), Fe mi nism & Fo u ca ult: 
re flec ti ons on re si stan ce, Bo ston: Nort he a stern Uni ver sity Press, Bo ston 1993, 100. 

25 Исто, 103. 
26 Луиса Ва лен су е ла, Си ме три је, 139.
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се опет су прот ста вља ко лек тив ни глас же на: „Ни су ни нај ма ње 
чо веч ни, још ма ње чо ве ко љу би ви.”27 На дру гим ме сти ма у при
по ве ци, вој ни ци, ме ђу тим, го во ре о жр тва ма с не при кри ве ном 
мр жњом: „Не ка не умру на но га ма као вој ни ци, не ка одап ну с тр бу
хом на го ре, као бу ба шва бе [...]”.28 Та кво по сту па ње пред ста вље но 
је као си мул та на де ху ма ни за ци ја по чи на ла ца ових стра вич них зло
чи на, ко ји ни су ка дри да осе те ни ка кву људ ску емо ци ју. По ре ђе ње 
же на са жи во ти ња ма има ва жну функ ци ју за са ме го вор ни ке, бу
ду ћи да им обез бе ђу је мо рал но оправ да ње за ис по ље ну су ро вост. 

У том кон тек сту, пу ков ник ко ји раз ви ја оп се сив ни од нос пре
ма сво јој жр тви пред ста вља суб вер зи ју по рет ка ко ји ре гу ли ше 
хи је рар хиј ске од но се. Он из ла же исте сум ње у по гле ду сво је идео
ло шке по зи ци је и хе ге мо ниј ског па три от ског дис кур са, као и ано
ним ни ко лек тив ни му шки глас:

[...] нај зад мо гу да се пре пу стим јед ној же ни мо гу да за бо ра
вим на опре зност да ски нем епо ле те мо гу

јер ова же на је ве ћи ју нак не го сви ми за јед но
јер ова же на је уби ла за то што се бо ри ла за иде ју а ми уби ја мо 

за то што нам се мо же, за то што нам та ко ка жу.29 

Шта ви ше, за то че на же на за ње га по ста је мо гућ ност сло бо де. 
У име те на вод не љу ба ви, он од ба цу је обе леж ја свог дру штве ног 
по ло жа ја, али ни је спре ман да ту исту сло бо ду по ку ша да омо гу ћи 
пред ме ту сво је же ље. 

Пу ков ник сво ју жр тву не зло ста вља са мо сек су ал но већ је и 
по ни жа ва та ко што јој по кла ња ха љи не и на кит ко ји на вод но тре
ба да ис ка жу ње го ву па жњу и на кло ност: 

Ме ри јој врат соп стве ним ру ка ма, по ма ло га сте жу ћи, а за тим 
иде у Ан то ни ја ци да на ру чи је дан пре ви ше те сан, пре ску пи лан чић. 
Да ру је јој га као до каз љу ба ви и те ра је да га но си, а лан чић по ма ло 
ли чи на псе ћу огр ли цу, с ка ри ка ма од пла вог зла та, по ко ме је дра
гу љар ни ца по зна та. Мо гао би да во ди ту же ну сву да по све ту уз по моћ 
тан ког ка и ша од змиј ске ко же, као на по во цу, али ни је то оно че му 
те жи. Он на ме ра ва да га она пра ти сво јом во љом, да га она за во ли.30

Као и оста ли му чи те љи, он удру жу је сте ре о тип но, род но ко
ди ра но удва ра ње са отво ре ним са ди змом, те ње гов по клон по ста

27 Исто. 
28 Исто, 142.
29 Исто, 144.
30 Исто, 146.
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је још јед но сред ство до ми на ци је. Ње го ва жр тва је, као и дру ге 
же не у ло го ру, вр ло све сна то га: „[...] Сва ки дан је све леп ше за че
шља на, до те ра на. А то је сва ки дан све ви ше уда ља ва од ње са ме.”31 
Он је пак не све стан про тив реч но сти сво је по зи ци је и по ку ша ва 
да учвр сти сво ју кон тро лу над њом упр кос то ме што из ра жа ва 
же љу да га она во ли сло бод но. У то ме сле ди оп ште при хва ће ну 
ло ги ку вој ни ка у ло го ру: ка да бу ду вра ће не у сво је псе у до при род но 
ста ње сла бо сти и па сив но сти, же не ће на вод но без от по ра при хва
ти ти ре ал ну и сим бо лич ку пе не тра ци ју. Сто га пу ков ник оче ку је 
да ће же на сво је вољ но од го во ри ти на ње го ву жуд њу, чак и на кон 
фи зич ког и пси хо ло шког зло ста вља ња. За ње га је, упр кос сно ви ма 
о уз вра ће ним осе ћа њи ма, љу бав исто што и по се до ва ње: „Је ди но 
тра жи но ви из го вор да би мо гао још ма ло да про дре у њу све док 
не успе да је са свим по се ду је. Он је во ли.”32 Иа ко, да кле, од ба цу је 
нор ме вој ног и гра ђан ског по рет ка ко ме при па да, па чак ма шта и 
о то ме да пред ста ви сво ју за ми шље ну љу бав ни цу су пру зи, про
та го ни ста оста је не спо со бан за љу бав и пот пу но нео се тљив за 
же ни ну пат њу, та ко да не до жи вља ва ни ка кву су штин ску тран
сфор ма ци ју ни ти осва ја би ло ка кву сло бо ду за се бе. 

Вре мен ски ско ко ви из ме ђу две при че го то во увек се од ви ја ју 
алу ди ра њем на чи ње ни цу да је жр тва тор ту ре ма ње сло бод на од 
за тво ре ног оран гу та на. Мај мун се ху ма ни зу је по сред ством же ни не 
же ље, чи ме се до дат но на гла ша ва де ху ма ни за ци ја же не у ло го ру. 
Док се пу ков ник у ло го ру од но си са ди стич ки пре ма за тво ре ни ци, 
су пру га дру гог пу ков ни ка, три де сет го ди на ра ни је, о оран гу та ну 
са мо ма шта и по сма тра га, не на но се ћи му ни ка кво зло. Обо је, 
ме ђу тим, сво јом же љом угро жа ва ју вој ни и ма ску ли ни по ре дак 
ко ји упра вља њи хо вим жи во ти ма, због че га ће би ти ка жње ни смр ћу 
сво јих пред ме та же ље. Гро теск ни ка рак тер при че о оран гу та ну 
да је цр но ху мор ну но ту тра гич ној при чи о смр ти му че не же не и 
при ка зу је вој ни по ре дак не са мо као бру та лан већ и ап сур дан и 
глуп. Опи су ју ћи смрт за тво ре ни це, Ва лен су е ла па ро ди ра про па
ганд ни ре то рич ки стил ре жи ма ко јим се про пи су је и сла ви ода ност 
отаџ би ни, уба цу ју ћи у па ро ди ра ни го вор и екс пли цит ну ре фе рен
цу на вла снич ки од нос над же ном, ко ја га уда ља ва од уо би ча је не 
ви со ко пар но сти и ука зу је на ре ал не од но се ко је про па ганд на ре
то ри ка по ку ша ва да су бли ми ра:

За ро бље ни ца о ко јој се ста ра опа сно под ри ва по ре дак, а ча сни 
му шкар ци не сме ју да се пе тља ју с не при ја тељ ским еле мен ти ма у 

31 Исто.
32 Исто, 147.
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отаџ би ни. [...] Јер пу ков ник у слу жби на ци је не сме да да је пред ност 
јед ној же ни и то ни ма ње ни ви ше не го над вој ском, па ма кар би ла 
реч о же ни у вла сни штву вој ске.33 

Вој ни ци, оп сед ну ти од бра ном ча сти, не де лу ју са мо као на сил
ни ци већ и као ко мич но не ра зум ни у од бра ни јед ног ма ску ли ног 
ко дек са ко ји им на ла же да уби ју оне нај сла би је. 

У при по ве ци „Си ме три је” при ка за на је ис пре пле те ност сек
су ал ног и дис кур зив ног на си ља над же на ма с на ме та њем род них 
нор ми, а у свр ху пот пу не де ху ма ни за ци је по ли тич ких за тво ре ни ца 
за вре ме по след ње ар ген тин ске дик та ту ре. Ва лен су е ла по ка зу је 
ка ко на сил на род на нор ма ти ви за ци ја у овом кон тек сту за пра во 
во ди ка не ги ра њу жен ског су бјек ти ви те та, ка сво ђе њу ових же на на 
ста тус жи во ти ња за ко је не ма мо гу ћег ис ку пље ња ни ти ика квог 
ме ста у па три јар хал новој ном ре жи му, чи ме се сим бо лич ки и дис
кур зив но ства ра оправ да ње за по чи ње не зло чи не. На то ау тор ка 
од го ва ра да ју ћи на гла ше но по ле мич ки глас жен ским ли ко ви ма, у 
име от по ра и се ћа ња на те зло коб не го ди не ар ген тин ске исто ри је. 

Др Ана Мар ко вић
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33 Исто, 149. 




