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ИСТОРИЈАДРУШТВАКАОТРАГЕДИЈА 
ЖЕНСКЕСУДБИНЕ:РОМАНОЉУБАВИИСЛОБОДИ

Шеб нем Иши гу зел, Де вој ка на др ве ту, пре вод са тур ског Ве сна Га здић, 
Аго ра, Но ви Сад 2020.

Исто ри ја, као плат фор ма у од но су на ко ју су раз ли чи те по е ти ке ве
ко ви ма гра ди ле сво је спе ци фич но сти, у са вре ме ном ро ма ну ука за ће се 
као про стор у ко ме лич не суд би не, про го во рив ши из по зи ци је мар ги не, 
по ста ју нај зна чај ни ји и нај ре ле ват ни ји мо дус на ра ти ви за ци је про шло сти. 
Глас мар ги на ли зо ва них гру па и лич не исто ри је по ста ће онај про стор 
ко ји ће, при по ве да ју ћи ма ле суд би не обич них љу ди, скрај ну тих лич но сти 
зва нич не исто ри о гра фи је, при по ве да ти исто риј ске до га ђа је из пер спек
ти ве у ко јој су ху ма ни тет и оп ште људ ска суд би на нај зна чај ни ји еле мен ти. 

Шеб нем Иши гу зел, ау тор ка ве ли ког бро ја при ча и ро ма на, и јед на 
од нај зна чај ни јих са вре ме них тур ских књи жев ни ца, при по вед ни глас свог 
ро ма на под на зи вом Де вој ка на др ве ту из гра ди ће упра во на до ми на ци ји 
лич не су би не по је дин ца као исто риј ски ре ле вант ном све до чан ству. Бу ду ћи 
да је срж ау тор ки ног ро ма на са др жа на у апо стро фи ра њу жен ског гла са и 
жен ских суд би на које пра те исто риј ске до га ђа је, стра да ње же на по ста ће 
идеј на ли ни ја ко ја ће об је ди ни ти пет ве ко ва исто ри је тур ског дру штва.

Кроз ви ђе ње са вре ме ног све та као по ља дру штве них мре жа и вир
ту ел не ствар но сти, мла дих на ра шта ја и њи хо вог од но са пре ма ак ту ел ним 
дру штве нопо ли тич ким пи та њи ма, ау тор ка је из гради ла на ра тив ко ји 
ре фе ри ше на до га ђа је из бли ске про шло сти, што ро ман чи ни зна чај ним 
у од но су на раз у ме ва ње са вре ме них при ли ка тур ског дру штва. С дру ге 
стра не, на ра ти ви за ци јом по ро дич не исто ри је, ре фе ри са њем на лич не 
тра ге ди је же на из про шло сти, ро ман Де вој ка на др ве ту из ра ста у шти во 
ко ји са жи ма до га ђа је раз ли чи тих вре ме на. Идеј на ли ни ја ко ја спа ја уда
ље не вре мен ске тач ке исто вет ног про сто ра огле да ће се у пи та њу уни
вер зал но сти жен ске суд би не, са стра да њем као лај мо ти вом по је ди нач них 
при ча. Про ми шља ју ћи, да кле, пи та ња па три јар хал них и вер ских образа
ца, ау тор ка је, са жи ма ју ћи не ко ли ко ве ко ва тур ске исто ри је, пред ста ви
ла пи та ње про шло сти као пи та ње тра ге ди је же на јед но га под не бља: 

У тој зе мљи је са хра ње на исто ри ја, тач ни је, тра ге ди ја же на са ови 
про сто ра. [...] Ни јед на же на на овим про сто ри ма не мо же да по бег не од 
сво је зле суд би не. Не за ва ра вај те се. Је сте ли спрем ни да чу је те? (208)

Из пер спек ти ве ис тан бул ске ти неј џер ке, бу ду ћи да „чо век се бе от кри
ва у дру го ме” (115), Де вој ка на др ве ту, го во ре ћи о дру ги ма, го во ри ће о 
се би, па је без и ме ност глав не лич но сти ро ма на из не дри ла сна жну сим
бо ли ку. Пред ста вља ју ћи тра ге ди ју же на сво је по ро ди це, сво јих при ја те
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љи ца, али и не срећ не суд би не же на у Тур ској из не што да ље про шло сти, 
и из гра ђу ју ћи се бе кроз од нос пре ма при ча ма, глав на ак тер ка ро ма на 
Де вој ка на др ве ту по ста ће уни вер зал ни сим бол про лон ги ра ног обра сца 
жен ске суд би не јед ног про сто ра. Афир ми шу ћи ве ко ви ма скра јнут мар
ги нал ни глас, и то жен ски мар ги нал ни глас, ро ман Шеб нем Иши гу зел 
ис при ча ће ал тер на тив ну исто ри ју јед но га на ро да.

Око сни ца ро ма на би ва сме ште на у са вре ме но до ба и дру штве не и 
по ли тич ке при ли ке мо дер не Тур ске. Фор мал на ка рак те ри сти ка тек ста, 
у ко ме сва ко по гла вље по ста је сво је вр сна алу зи ја на свет дру штве них 
мре жа, на вир ту ел ну ствар ност ко ја пре у зи ма при мат, под вла чи глас 
мла дих на ра шта ја из чи је по зи ци је ро ман про го ва ра. Дру штво у ко ме 
ма те ри јал на ствар ност по ста је ими та ци ја, сен ка вир ту ел них све то ва, а 
не обрат но, сна жна је по твр да ста ња са вре ме ног дру штва као про сто ра 
еро зи је свих ху ма них вред но сти. 

Ини ци јал на мо ти ва ци ја ро ма на огле да се у ју на ки њи ном бе гу од 
свих дру штве нопо ли тич ких усло вље но сти, и на ла ском уто чи шта ниг де 
дру где до – на др ве ту. Вра ћа ју ћи се на пра по че так људ ске ци ви ли за ци је, 
др во, као сво је вр сни ег зил, по ста ће про стор и пер спек ти ва из ко је ће ју
на ки ња са гле да ва ти, ка ко до га ђа је дав не, та ко и бли ске про шло сти, али 
и вла сти тих стра да ња и са вре ме ног тре нут ка. У том сми слу, бег на дрво 
ја вља се као по ка за тељ крај ње де ху ма ни за ци је, бу ду ћи да се же ља за од
су ством сва ког кон так та са ци ви ли за ци јом дру штва, ко ме и са ма Де вој ка 
на др ве ту при па да, ја вља као не ми нов ност.

При по ве да ју ћи вла сти ту суд би ну, ис тан бул ска ти неј џер ка по кре ну
ће пи та ња са вре ме ног обра зо ва ња, од но са пре ма исто риј ском у књи жев
но сти, пи та ње уло ге умет но сти у де ху ма ни зо ва ном све ту, као и ак ту ел на 
пи та ња по ли тич ке ре ал но сти тур ског са вре ме ног дру штва. На тај на чин, 
Шеб нем Иши гу зел у свом ро ма ну по ну ди ће сли ку са вре ме ног тур ског 
дру штва у це ли ни оних аспе ка та ко ји се ти чу по ло жа ја же не, обра зо ва не 
же не, же не књи жев ни це и ње них ам би ци ја.

Обра зо ва ње и обра зов ни си стем про фи ли са ће су мор ну сли ку доми
на ци је осред њо сти и вас пи та ња за сно ва ног на стра ху и поко ра ва њу:

У раз ре ду се кри шом на сме ја ла не ко ли ци на њих. Мо же те опу ште но 
да пла че те, али не мо же те опу ште но да се сме је те. Пр во пра ви ло фа ши
стич ког од го ја. Обра зо ва ње вас те ра на су зе, али не и на смех. (99)

Ви ђе ње обра зов них ин сти ту ци ја као за ми сли ко ја се пре о бра зи ла 
у сво ју су прот ност, по ста ју ћи си стем са основ ним ци љем да угу ши сваку 
раз ли чи тост и сло бод ну ми сао, по ста ће нај дра стич ни ји при мер иде о ло
шке пре си је у ро ма ну. Књи жев ност као про стор сло бо де би ће, с дру ге 
стра не, су прот ста вљен иде о ли ји осре до сти, по ста ју ћи оа за сло бод не ми
сли, про ис те кле из ре ал но сти ста ња са вре ме ног све та. 
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На и ме, ро ман ко ји ће Де вој ка на др ве ту на пи са ти за школ ски кон
курс, по ста ју ћи ме та оштре кри ти ке од стра не та кво га си сте ма, ја сно ће 
по ка за ти ко ји су то аспек ти сло бод не ми сли у ин сти ту ци о нал ним окви
ри ма тур ског дру штва озна че ни као не по доб ни. Књи жев ни из раз ко ји про
из и ла зи из ре ал но сти све та јед не ге не ра ци је, би ће озна чен као не а де ква
тан, а про шлост као под руч је не до дир љи вих и ко нач них исти на: „Де цо, 
не по ку ша вај те да пи ше те о про шлим вре ме ни ма. То је мно ги ма пре вас 
и те ка ко по шло за ру ком.” (154) Сто га, књи жев ност ко ја про и  зи ла зи из 
ре ал но сти све та из ко га на ста је, а не из окви ра не до дир љи вих ин сти ту
ци о на ли зо ва них исти на, би ва пред ста вље на као по след ње упо ри ште 
очу ва ња сло бод не ми сли у све ту еро зи је свих ху ма них вред но сти.

Те ма ти зу ју ћи про те сте у пар ку Ге зи, ко ји су, има ју ћи очу ва ње зе
ле не град ске оа зе као ини ци јал ни мо тив, пре ра сли у по бу ну про тив ак ту
ел них дру штве нопо ли тич ких при ли ка, и бом ба шки на пад у Су ру чу у 
ко ме стра да ју ње не при ја те љи це, Де вој ка на дрве ту при по ве да ће вла
сти ти од нос пре ма дру штву за сно ва ном на по де ла ма. Ви де ћи акту ел не 
до га ђа је као ма ни фе ста ци ју ни ште ња свих ци ви ли за циј ских по став ки, 
ро ман ће ука зи ва ти на са вре ме ни тре ну так као исто риј ски кон ти ну и тет 
тра ге ди је жен ских суд би на.

При по ве да ју ћи, да кле, о се би, на ра тор ка ће сво ју при по вест пр вен
стве но гра ди ти на при по ве да њу ту ђих суд би на. Из гра ђу ју ћи се бе у од
но су на жен ску ли ни ју сво је по ро ди це, али и же на из да ле ке про шло сти 
ко је су жи ве ле на истом под не бљу, Де вој ка на дрве ту по кре ну ће пи та ња 
па три ја хал ног устрој ства тур ског дру штва, пи та ња вер ски ко ди ра них 
мо де ла по на ша ња, гра де ћи исто риј ски кон ти ну и тет обра сца. 

Мај ка, као нај зна чај ни ја жен ска фи гу ра, осли ка ва ће сву тра ги ку 
па три јар хал не пре си је у ру ху со ци јал но при хва тљи вог мо де ла. Жи ве ћи 
под буд ним оком сво га му жа, и би ва ју ћи жр тва пси хо ло шког, али и еко
ном ског на си ља, мај ка глав не ју на ки ње по ста ће сим бол са вре ме ног жен
ског стра да ња. Па три јар хал но ко ди ра ње јед но га дру штва, и ни ште ње 
же не као лич но сти, про го во ри ће о дру штву род них не јед на ко сти, а фе
ми ни стич ка пер спек ти ва ро ма на Де вој ка на др ве ту, кроз фи гу ру мај ке, 
ука за ће на ве ков ни кон ти ну и тет па три јар хал не пре си је, у ко ме же на 
има мар ги на ли зо ва ну уло гу.

При по ве да ње ре ла тив но бли ске про шло сти има ће за ре фе рент ни 
исто риј ски до га ђај по гром Гр ка и Јер ме на из 1955. го ди не. Је дан ау тен
тич ни исто риј ски мо ме нат не ће има ти ти пич не од ли ке тра ди ци о нал ног 
ди ску са исто ри о гра фи је, већ ће тра ге ди ја јед не же не по ста ти нај ре ле
вант ни је све до чан ство и нај ва жни ји до га ђај. Сек су ал но на си ље ко је ће 
у но ћи из ме ђу 6. и 7. сеп тем бра као мла да де вој ка до жи ве ти ју на ки њи на 
ба ба Пе ри хан, до га ђај ко ји ће јој про ме ни ти и од ре ди ти жи вот, отво ри ће 
мно га пи та ња вер ског фа на ти зма, по де ла и иде о ло ги је, али и ли це мер ја 
јед но га дру штва. Вер ски мо ти ви са но на си ље, отво ри ће пи та ња те ме ља 
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на ко ји ма по чи ва ре ли ги ја, а стиг ма ти за ци ја жр тве, као про дукт де ху
ма низо ва ног дру штва, сна жно ће осли ка ва ти же ну као дво стру ку жр тву 
је дног исто риј ског до га ђа ја:

Чо ве ка ти ко је во ли нај ви ше по вре де:
„Не ва спи та на. Уме сто што се опи реш мај ци, што се ни си опи ра ла 

вој сци ко ја се из ре ђа ла на те би.”
Ба ко, да је тре ба ло да умреш, та да би умр ла. Ка да те је ро ђе на мај ка 

ра ни ла ре чи ма као но жем. Ба ко, кад та да ни си умр ла, зна чи да си бе смрт на! 
(146)

Те ма ти за ци ја да ле ке про шло сти, бу ду ћи да за про стор ну од ред ни
цу има тач ку у ко јој се де ша ва ју и дру ги опи са ни исто риј ски до га ђа ји, 
да ће још јед ну по твр ду о исто ри ји Тур ске као исто ри ји тра гич не жен ске 
суд би не. На ра ти ви за ци ја пе ри о да са нај дра стич нијим при ме ри ма жен ске 
по тла че но сти и сек су ал ног на си ља као уо би ча је ног мо де ла, при чу сме
шта у 16. век. Ожи вља ва ју ћи се ћа ње на жен ско стра да ње из да ле ке про
шло сти, отво ри ће пи та ње ве ков не по тла че но сти: 

Же на чи ја је над гроб на пло ча про на ђе на на на шем пла цу умр ла је 
1550. У тим ку ћа ма што су је два ста ја ле ус прав но, на бр ди ма што су се 
ви де ла са дво ра од у век се ба ви ло нај ста ри јим за на том. Девој ке ту не би 
до ла зи ле на сво јим но га ма. Уо ста лом, ту се ни је до ла зи ло. Ту би се па ло. 
Би ле су, углав ном, до во ђе не по што се уло ве као пти це. Не ке су ку по ва не 
на пи ја ца ма ро бо ва. [...] Де вој ке су оти ма не из вр то ва и воћ ња ка у ко ји ма 
су ра ди ле, а би ле су то ли ко ле пе и пле мен ти тог ро да да би за вр ши ле на 
дво ру, са мо да су сти гле до пи ја це ро бо ва. (208–209)

Исто ри ја Тур ске као про лон ги ра ни обра зац жен ске по тла че но сти, 
на си ља над же на ма и тра ге ди је по је ди нач них ма лих жи во та као рав но
прав них исто риј ских до га ђа ја, по кре ну ће пи та ња вер ски на мет ну тих 
мо де ла по на ша ња и њи хо ве (не)аде кват но сти. Ма ра ма, као нај ти пич ни
је вер ско обе леж је, у ро ма ну Де вој ка на др ве ту би ће про бле ма ти зо ва на, 
па ће ро ман сво јом сна жном фе ми ни стич ком пер спек ти вом про го во ри ти 
о жр тви, као и о дру штве ним ме ха ни зми ма стиг ма ти за ци је и се кун дар не 
вик ти ми за ци је жр та ва. У том сми слу, ро ман Шеб нем Иши гу зел зна чај
но је шти во, не са мо у по гле ду уви да у дру штве не и по ли тич ке при ли ке 
јед не зе мље, већ и у сми слу осве шћи ва ња дру штве них ме ха ни за ма па
три јар хал не пре си је.

Глав на ју на ки ња ро ма на Де вој ка на др ве ту, тра га ју ћи за ег зи лом, 
на ла зе ћи га у кро шњи др ве та, као сво је вр сном пра по чет ку, про на ћи ће 
и љу бав. Лич ност мла ди ћа Ја ну са у крај њој ли ни ји би ће и онај мо менат 
ко ји ће ти неј џер ку вра ти ти на тло, ме ђу љу де и дру штво ко ме при па да. 
На тај на чин, ро ман у сво јој за вр шни ци апо стро фи ра љу бав као нај ва
жни ји еле мент ху ма ни те та и те мељ оп стан ка са вре ме не ци ви ли за ци је. 
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Ау тор ка Иши гу зел, ве што во ђе ним то ком, у ко ме се пре пли ћу раз
ли чи те вре мен ске тач ке, по ну ди ће јед ну це ло ви ту сли ку ви ше ве ков не 
исто ри је, зна чај не за увид у дру штве не и кул ту ро ло шке при ли ке Тур ске. 
Ро ман ће у сво јој све о бу хват но сти по ну ди ти сли ку са вре ме ног све та 
уро ње ног у мо да ли те те вир ту ел не ствар но сти, са вре ме не по ли тич ке и 
дру штве не при ли ке, сли ку бли ске про шло сти и вер ски за сно ва них суко
ба, као и сли ку да ле ке про шло сти, са жен ским стра да њем као цен трал
ним мо ти вом исто риј ског пред ста вља ња. За ди ру ћи у све кључ не аспек те 
по ло жа ја же на и ин тим них по сле ди ца у кљу чу скра јну тих гла со ва, ро ман 
ће осли ка ти про шлост из под јед на ко ва жне пер спек ти ве лич не исто ри
је, са сна жним фе ми ни стич ким уте ме ље њем и увек зна чај ним аспек том 
ан га жо ва но сти. Ука зу ју ћи на жен ско стра да ње као основ но обе леж је 
свих исто риј ских до га ђа ја свих вре ме на, ау тор ка је у свом ро ма ну из
гра ди ла уни вер зал ност, шти во при јем чи во свим про сто ри ма и свим 
вре ме ни ма, па је за ни мљив ток ово га ро ма на да ле ко пре ва зи шао ло кал
не на ци о нал не и кул туро ло шке при ли ке, изра став ши у при чу обра за ца 
људ ске ци ви ли за ци је, увек ак ту ел ну за но ва про ми шља ња.

Ива на З. ТА НА СИ ЈЕ ВИЋ

ВРЕДАНПРИЛОГИЗУЧАВАЊУ 
РАНЕАМЕРИЧКЕКЊИЖЕВНОСТИ

Би ља на Вла шко вић Илић, Early Ame ri can Li te ra tu re, Фи ло ло шкоумет
нич ки фа кул тет, Кра гу је вац 2020

Уџ бе ник на ен гле ском је зи ку Би ља не Вла шко вић Илић, ван ред ног 
про фе со ра на Ка те дри за ан гли сти ку Фи ло ло шкоумет нич ког фа кул те та 
у Кра гу јев цу, за пра во пред ста вља скрип та за пред мет Ста ри ја аме рич
ка књи жев ност ко ји сту ден ти ОАС слу ша ју на тре ћој го ди ни сту ди ја. 
Због то га се на кра ју књи ге, пре им пре су ма и иза бра не би бли о гра фи је, 
на ла зи кра так си ла бус, од но сно план ра да за да ти пред мет.

Сту ди ја ко ле ги ни це Вла шко вић Илић је на ста вак оп ште при хва ће не 
прак се да пред мет ни на став ник бу де ау тор ба рем јед не пу бли ка ци је са 
спи ска ли те ра ту ре пред ме та на ко ме пре да је. Прет ход ни пре да вач на 
пред ме ту Ста ри ја аме рич ка књи жев ност, др Алек сан дар Б. Не дељ ко вић, 
ау тор је књи ге Исто ри ја бри тан ске и аме рич ке ци ви ли за ци је за сту ден те 
ан гли сти ке. У овом уџ бе ни ку по сто ји по гла вље ко је је на ме ње но аме рич
кој књи жев ност, од 1492. го ди не до 1890. го ди не, обо га ће но мно штвом 
би о граф ских бе ле шки о ау то ри ма. Скрип та Early Ame ri can Li te ra tu re 
[Рана аме рич ка књижевност] је сва ка ко са др жај ни ја ка да је реч о аме рич




