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ДЕ ЈАН АЈ ДА ЧИЋ

ПРИКАЗИЕРОТИЗМАУСУЛТАНСКОМ
ХАРЕМУУДВАСАВРЕМЕНАСЛОВЕНСКА

РОМАНА

СА ЖЕ ТАК: Ау тор на во ди по ме не сул тан ског харемa у Ис тан
бу лу у де ли ма за пад них пу то пи са ца и ди пло ма та XVI и XVII ве ка, 
као и сту ди је исто ри ча ра о оп чи ње но сти За пад ног чо ве ка не до ступ
ним ха рем ским же на ма. У тек сту се го во ри о два са вре ме на про зна 
тек ста са на гла ше ним ерот ским еле мен ти ма. У ро ма ну Ха рем ско 
жи ти је (1996), укра јин ски пи сац Ју риј Ви ни чук, кроз то бо жњу ис
по вест Рок со ла не, опи су је ње но уз ди за ње у ха ре му од не ви не девој ке 
до ми ље ни це Су леј ма на Ве ли чан стве ног, а ау тор члан ка ана ли зи ра 
при ме ње не књи жев не по ступ ке пи сца. Из ро ма на Но ва ка Ки ли бар
да Цр но гор ска хро ни ка (1995) из дво је на је епи зо да о му шкој оне мо
ћа ло сти сул та на и ша љи во при по ве да ње о „тра ге ди ји” сул та но вих 
за то че ни ца и њи хо вој ра до сти по сле сул та но вог из ле че ња. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ха рем, мно го жен ство, ислам, еро ти зам, фан
та зме, књи жев ност

У дру гој књи зи Пе ток њиж ја Ста рог за ве та, Го спод по зи ва 
Мој си ја на Си нај ску го ру и да је му де сет бож јих за по ве сти, ме ђу 
ко ји ма и ону „Не чи ни пре љу бе”. У за по ве сти ко ја за бра њу је по
се за ње за би ло чим ту ђим, ка же се и „не по же ли же не бли жње га 
сво је га”. У ју де о хри шћан ској тра ди ци ји та ко је утвр ђе на гре шност 
ван брач них од но са, а у исла му, та ко ђе, ни су одо бре не ве зе ван 
бра ка иа ко је до зво ље но да му шка рац има ви ше же на. Гре шност 
пре љу бе су сто ле ћи ма утвр ђи ва ли аске ти и мо на си, по не кад ми
зо гин ски, ис ти чу ћи гре шну при ро ду Еве и же на уоп ште. Иа ко је 
вра ћа ње ан тич ком на сле ђу то ком ре не сан се до ве ло до об но ве хе
до ни стич ких иде ја, цр кве свих хри шћан ских ве ро и спо ве сти ни су 
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од сту па ле од осу да пре љу бе. Са сла бље њем ау то ри те та цр кве, 
др жа ва је по че ла да пре у зи ма над зор над сек су ал ним по на ша њем. 
О ме ха ни зми ма кон тро ле и ка зне ним ин сти ту ци ја ма – су до ви ма, 
за тво ри ма и бол ни ца ма пи сао је Ми шел Фу ко у сво јој исто ри ји 
сек су ал но сти. 

У европ ској умет но сти и књи жев но сти про стор блу да ду го 
је био пре пу штен бо го ви ма и хе ро ји ма, али у књи жев но сти ка сног 
ба ро ка по ја вио се Дон Жу ан (Дон Ху ан) као ве ли ки гре шник. Ње
гов грех је ви ше струк, јер по ред лич ног кр ше ња бож је за по ве сти, 
он на грех на во ди и ве ли ки број за ве де них же на, и пр ко сно иза
зи ва Бо га. При ка зи ли ко ва раз блуд них ан тич ких бо го ва и са ти ра, 
као и Дон Жу а на у де ли ма умет ни ка ис ка зу ју же љу За пад ња ка за 
осло бо ђе њем од стро гих брач них огра ни че ња сек су ал ног жи во та. 
У ствар ном жи во ту не јед на кост у осу ди при пад ни ка раз ли чи тих 
дру штве них сло је ва огле да ла се у чи ње ни ци да су за исте гре хе, 
блуд ни ци пле ми ћи ре ђе ка жња ва ни но љу ди без „пла ве кр ви”. 

При влач на моћ мно го жен ства за За пад ног чо ве ка, огле да ла 
се кроз оча ра ност друк чи јим кул ту ра ма ко је не ма ју ин сти ту ци је 
над зо ра и ка жња ва ња, те у фан та зи ја ма о сло бод ном сек су ал ном 
жи во ту. Од ба ци ва ње гре шно сти пре љу бе та мо где не ма цр кве ног 
или др жав ног над зо ра от кри ва ли це мер је ци ви ли за ци је ко ја је 
од го ји ла спу та ног чо ве ка, спрем ног да се рас пу сти чим му то при
ли ке до зво ле. То по твр ђу ју спи си фран цу ског по мор ца Лу ја Ан то
а на Бу ген ви ла о го сто пљи мљи вом сек су на Та хи ти ју, али и низ 
по то њих спи са 18. ве ка у ко ји ма се Та хи ти са же на ма не спу та но 
пре да ним љу бав ним ужи ва њи ма на зи ва Но вом Ки те ром. Про у ча
ва лац иде ја фран цу ског про све ти тељ ства, Бро ни слав Бач ко је по
ка зао ка ко се иде је уто пи је по ве зу ју са ан тич ким пред ста ва ма о 
мит ском остр ву не спу та не љу ба ви, са уда ље ним, и ре ал ним остр
вом ко је је на зва но „но ва Ки те ра”, на ко ме не ма за пре ка за оства
ре ње спу та них же ља.1 Фан та зме о сло бод ној љу ба ви у евр оп ским 
кул ту ра ма по твр ђу ју, та ко ђе, и пу то пи си ко ло ни за то ра и књи жев
не ва ри ја ци је при ка за го сто при мљи вог сек са у цр ној Афри ци.2 О 
дво стру ким ме ри ли ма у да ле ком све ту и у Евро пи све до чи чи ње
ни ца да је Мар киз де Сад био утам ни чен, док су мор на ри и по бор
ни ци фри вол но сти сла ви ли па ци фич ке ра је ве. По чев од укле тих 
ро ман ти ча ра, лу та ли ца и за вод ни ка, осе ћа ње гре шно сти пре љу бе 

1 Bro nisław Bac zko, Hi ob, mój przyja ciel. Obi et ni ce szczęścia i nieuchronności 
zła, Wydaw nic two Na u ko we PWN, War sza wa, 2001.

2 О еро ти зо ва ном ег зо ти зму пи ше Раст ко Пе тро вић у свом пу то пи су 
Афри ка, као и о цр нач ким де вој ка ма ко је су му ну ђе не. Ви ди: Де јан Ај да чић, 
Раст ко Пе тро вић о Афри ци цр них љу ди, у: Сла ви стич ка ис тра жи ва ња, Фи лип 
Ви шњић, Бе о град, 2007, 234–235.
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по чи ње да се „се ли” у уну тра шња пре жи вља ва ња чо ве ка у ви ду 
ко ле ба ња, сум ње и гри же са ве сти. На кон ви ше та ла са „сек су ал не 
ре во лу ци је” – од Фрој до вог от кри ћа ва жно сти сек су ал них чи ни
ла ца у фор ми ра њу ин ди ви ду ал не пси хо ло ги је по чет ком 20. ве ка, 
пре ко иде ја Вил хе ма Рај ха и Хју Хеф не ра, хи пи по кре та, до пор но 
ин ду стри је – за пад ни чо век је од ба цио сте ге. Сло бод ни ји го вор о 
еро ти ци у јав ним дис кур си ма је ски нуо жиг са ерот ске књи жев
но сти као про ка же ног жан ра, да би кра јем 20. ве ка и у сло вен ским 
кул ту ра ма до шло до „по пла ве” ерот ске књи жев но сти.3

Ха рем у књи жев но сти

Из вор ерот ских фан та зми о не спу та ној љу ба ви у европ ским 
кул ту ра ма ве зу је се и за при ка зе ха ре ма Ара па или Ту ра ка Осман
ли ја. У кон так ти ма са осман лиј ским осва ја чи ма у Ма лој Ази ји и 
на Бал ка ну, Ви зан тин ци и Сло ве ни по че ли су да упо зна ју и оби
ча је Ту ра ка. Ори јен та ли ста Га ли на Јер мо лен ко на во ди име на за
пад них ди пло ма та и пут ни ка Пје тра Бра га ди на (1526), Бер нар да 
На ва ге ра (1553), До ме ни ка Тре ви за на (1554), Лу и ђи Ба са на, ко ји 
су на За па ду про ши ри ли ве сти о мо ћи Ху рем (ми ље ни це Рок со
ла не) на сул та на Су леј ма на Ве ли чан стве ног.4

На европ ском За па ду 17. и 18. ве ка ха рем је на зи ван ита ли
јан ском реч ју ser ra glio (ка вез), по тур ској ре чи пер сиј ског по ре кла 
са рај (па ла та). Ха рем, жен ска че тврт, део је се ра ља, а реч „ха рем” 
по ти че од арап ског ха рам, што зна чи „не за ко ни то, за бра ње но, све то”. 
По чет ком 17. ве ка От та ви а но Бон (1552–1623) је у књи зи De scri zi
o ne del Ser ra glio del Gran sig no re (1608; на ен гле ском, The Sul tan’s 
Se ra glio, 1650) дао оп шти опис па ла те и ње не ар хи тек ту ре, али 
пра во зна че ње ре чи ха рем, жен ске ода је – оста ло је не при сту пач но.5

Не до ступ ност ха ре му као де лу ку ће у ко јој су жи ве ле же не, 
до дат но је по ве ћа ва ла па жњу зна ти жељ ни ка. Ве ћа за тво ре ност 
же на у окви ри ма по ро дич ног жи во та и њи хо ва ма ња до ступ ност 
у јав ном про сто ру по ја ча ва ла је про стор за до ми шља ње о љу бав ним 
на ви ка ма љу ди у ото ман ској им пе ри ји и арап ском све ту. Бу ду ћи да 
је при ступ ха ре му за бра њен стра ним љу ди ма, пред ста ве о ха ре му 

3 Де јан Ај да чић, Еро то сла ви ја, Ал ба трос Плус, Бе о град, 2013, 332–335.
4 Ga li na Yer mo len ko, In tro duc tion, U: G. I. Yer mo len ko (red.), Ro xo la na in 

Eu ro pean Li te ra tu re, Hi story and Cul tu re, As hga te Pu blis hing Li mi ted, Far nham, 
2010, 3.

5 Mic hael Hüttler, Ot to man Em pi re and Eu ro pean The a tre Vol. III: Ima ges of 
the Ha rem in Li te ra tu re and The a tre, Hol lit zer, Wi en, 2015, 14.
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је, од пр вих спо ме на европ ских пу то пи са ца, пра ти ла из ве сна не
до ре че ност и тај но ви тост. Же ља му шка ра ца да до зна ју ка ко жи ве 
же не у ха ре му се ве о ма по ја ча ла по чет ком 19. ве ка под ути ца јем 
ро ман ти чар ске оп се си је ег зо ти змом, из ра зи те скло но сти ка ис точ
њач ком све ту и „ло кал ној бо ји”. Де ла кроа сли ка ха рем, Ен гр ода
ли ске, Бај рон и Сло вац ки пи шу по е ме са ег зо тич ним еле мен ти ма 
ори јен тал не еро ти ке, Фло бер у ро ма ну Са лам ба опи су је на прег
ну те ис точ њач ке стра сти. Ру ски ро ман ти ча ри су ори јен тал не стра
сти ве зи ва ли за но во о сво је не те ри то ри је на Кав ка зу. 

Иа ко су у Осман ској им пе ри ји, бал кан ски Сло ве ни и Укра
јин ци из сте па се вер но од оба ла Цр ног мо ра као по ко ре ни на ро ди 
зна ли за мно го жен ство Ту ра ка, они о ха ре му, ни су има ли не по
сред на са зна ња, а због су здр жа но сти пре ма ерот ским те ма ма, све 
до пред крај 20. ве ка, у књи жев но сти ни су опи си ва ли жи вот ха
рем ских же на. Жи ве ћи под Тур ци ма, они су има ли пред ста ве о 
су се ди маго спо да ри ма, али су ха рем са гле да ва ли из по зи ци је по
да ни ка као део му сли ман ске кул ту ре. Осман ска им пе ри ја је ве ко
ви ма под сти ца ла бо га та ше не и слам ске ве ро и спо ве сти да при ме 
ислам и при ви ле ги је, али сло вен ске по ту ри це на Бал ка ну ве ћи ном 
ни су ства ра ле ха ре ме. Осман ли је су од по ко ре ног ста но ви штва 
од во ди ли де ча ке и де вој ке. „Да нак у кр ви” као од во ђе ње хри шћан
ских де ча ка уз њи хо ву вој ну обу ку и пре во ђе ње у ислам увео је 
сул тан Му рат I сре ди ном 14. ве ка. Оти ма ње де це и њи хо во пре тва
ра ње у осман ске вој ни ке је по га ђа ло све хри шћан ске по ро бље не 
на ро де. Од во ђе ње де во ја ка и же на у ха ре ме осман ских ве ли ка ша 
и сул та на та ко ђе је иза зи ва ло бол ну не моћ у њи хо вим по ро ди ца
ма. Као део стид не и тра у ма тич не исто ри је по ро ди ца, од во ђе ња 
де во ја ка ни су пам ће на у усме ној кул ту ри. Си ло ва ња же на у вре ме 
осла бље не цен трал не вла сти и ди вља ња ло кал них ка ба да хи ја могу 
се на ћи и у по ме ни ма уста нич ких пе са ма. 

У ау тор ској књи жев но сти сло вен ских ау то ра има уз гред них 
по ме на ха ре ма у исто риј ским по ве сти ма и при по вет ка ма, али нема 
раз ви је них опи са са фан та змат ским до ми шља њи ма о ви ше стру ко 
не до ступ ном све ту – ту ђем, за бра ње ном и жен ском. Од но си у ха
ре му да ју број не мо гућ но сти за опис: же не су по ни же не за то че
ни це, же не чи ји жи вот од ре ђу је при влач ност њи хо вог те ла, али 
ко ји ма дру ги му шкар ци осим сул та на ни су до ступ ни, жу де за љу
ба вљу, же не су су пар ни це јед на дру гој, али и при ја те љи це, жене 
су у не рав но прав ном од но су са над моћ ним му шкар цем ко ји их 
по се ду је. Ха рем трав нич ког па ше сре ди ном 19. ве ка се по ја вљу је 
у по смрт но об ја вље ном ро ма ну Иве Ан дри ћа Омер па ша Ла тас. 
Он је уз гред при ка зан у при чи о не срећ ном бра ку Ми ће – Омер 
па ше са ле по ти цом Идом – Са и дом. Ка ко да нас не ма ни сул та на, 
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ни сул тан ског ха ре ма, осим са чу ва них про сто ри ја у Топ ка пи па
ла ти, у књи жев ним де ли ма о ха ре му при по ве да се о про шло сти, 
уз исто риј ске про јек ци је и пси хо ло шке до град ње ли ко ва. При 
то ме опи си ва ње ерот ских од но са мо же би ти тек је дан од аспе ка та 
у од но си ма вер ски, род но, мен тал но и кул ту ро ло шки раз ли чи тог 
– Дру гог. Ов де су иза бра на два тек ста са ерот ским еле мен ти ма у 
опи су сул та но вог ха ре ма у Истам бу лу. 

Ха рем ско жи ти је укра јин ског пи сца

Плод ни Укра јин ски пи сац Ју риј Ви ни чук (рођ. 1952) об ја
вљи вао је про зу раз ли чи тих фан та стич ких и ре а ли стич ких жан
ро ва, а еро ти ка у не ки ма од њих има зна чај но ме сто, као у ро ма ну 
о про сти тут ка ма, о сул та но вој ха рем ској ми ље ни ци или фан та
стич ком ро ма ну Маљ ва лан да. 

Пи сац сво је де ло ни је на звао Ха рем ски жи вот већ је ар ха
изо вао име ни цу ко јом на зи ва опи си ва ње жи во та, па би пре вод овог 
де ла на срп ски је зик мо гао да бу де Ха рем ско жи ти је.6 Асо ци ја
ци ја на опис жи во та све та ца (ха ги о гра фи ју) ни је у пре во ду на мет
ну та, јер по сто ји и у укра јин ском из вор ни ку. У Ви ни чу ко вој књи зи 
Рок со ла на је и ју на ки ња и ка зи ва чи ца, јер она чи та о ци ма при ча 
о сво јим пре жи вља ва њи ма и жи вот ним ис ку стви ма. Ха рем ско 
жи ти је (1996), као то бо жња Рок со ла ни на се ћа ња ми ље ни це у 
ха ре му Су леј ма на Ве ли чан стве ног, на пи сан је са уба че ним за ста
ре лим ре чи ма, чи ме пи сац чи та о цу, та ко ђе, су гер ши ше из вор ност 
и ста ри ну ње ног го во ра. 

У по ре ђе њу са број ним књи жев ним тек сто ви ма о Рок со ла ни 
за пад но е вроп ских, тур ских и сло вен ских ау то ра, Ви ни чу ко ва по
вест пре до ча ва јед но друк чи је ви ђе ње Га ли чан ке На стје Ли сов ске. 
На стји но ро ђе ње на те ри то ри ји да на шње Укра ји не, об ја шња ва 
чи ње ни цу да је њој по све ће но не ко ли ко де ла укра јин ских пи са ца, 
али у ве ћи ни тих про за при ка зу је се лик па те тич но па три от ски 
на стро је не Рок со ла не, ко ја не за бо ра вља ода кле је до шла, Рок со
ла не ко ја пам ти сво је су на род ни ке и тру ди се да им по мог не. Ви
ни чу ко ва књи га је ис при ча на мно штвом оп сце них де та ља, што 
при ли чи ка ко са мом ха ре му та ко и псе у до и спо вед ном ка зи ва њу 
глав не ју на ки ње. То свој ство је иза зва ло осу де и нео до бра ва ња пр вих 
кри ти ча ра, ко ји су пи сцу за ме ри ли и ру ше ње ка нон ски уста ље них 
пред ста ва у укра јин ској кул ту ри о Рок со ла ни – за ме ра ју ћи му да је 
На стју Ли сов ску при ка зао су прот но пред ста ва ма о жен ским вр ли
на ма Укра јин ки. Ју риј Ви ни чук, по ма ло по дру гљи во, ко мен та рише 

6 Юрій Вин ни чук Житіє га рем ноє, Фоліо, Харків, 2016.



864

за мер ке кри ти ча ра, обра зла жу ћи свој став да је На стја па жњу сул
та на мо гла да при ву че нај пре љу бав ним ве шти на ма. У кон тек сту 
број них де ла по све ће них Рок со ла ни, Ви ни чу ко во де ло је до след но 
про во ка тив но, за сно ва но на опи си ма ерот ских ис ку ста ва и ло ги ци 
све мо ћи те ле сне љу ба ви. Фан та зи је за пад ног чо ве ка о ори јен тал
ној еро ти ци ту су ис ка за не са из ве сним раз врат нич ким осе ћа њем 
ли бер тин ске ли те ра ту ре, ко ју Ви ни чук очи глед но до бро по зна је. 

У свом при ло гу збор ни ку о Рок со ла ни у књи жев но сти, Ма
ри на Ро ма нец по сма тра Ви ни чу ков текст Ха рем ско жи ти је са 
ста но ви шта пост ко ло ни јал не те о ри је, уво де ћи у ин тер пре та ци ју 
од нос ко ло ни јал ног осва ја ча и пот чи ње ног.7 Ро ман се мо же осмо
три ти и са ста но ви шта жен ске сек су ал но сти са ген дер не тач ке 
гле ди шта, јер у овом де лу му шка рац, као ау тор, опи су је свет же
на и сво је чул не ју на ки ње у окру же њу жен ских ли ко ва. Жен ско 
те ло, ка ко пи ше Ју ли ја Зе ли ко ва, пред ста вља со ци јал ни знак и 
ука зу је на ме сто же не у дру штве ним струк ту ра ма. Ви ни чу ков 
ро ман мо гао би да се чи та и са ста но ви шта сим бо ли ке жен ског 
те ла као „со ци јал ног зна ка”.8

Рок со ла на пи ше/го во ри у пр вом ли цу јед ни не. Та кав по сту
пак свој ствен је твор ци ма ис по ве сти, али и ми сти фи ка ци ја, јер 
ар ха ич не ре чи, ко је ко ри сти Рок со ла на, пи сац као то бо жњи при
ре ђи вач об ја шња ва ре чи ма из са вре ме ног је зи ка, по ја ча ва ју ћи тако 
ути сак ау тен тич но сти. Ви ни чук као му шка рац се ужи вља ва у 
ми сли и осе ћа ња же не, по ку ша ва ју ћи да при ка же жен ски по глед 
на сво је те ло и на свет. Му шка рац ти ме не са мо да опи су је до га
ђа је већ опи су је и ње не стреп ње, не ла го де и скло но сти, фан та зме 
о од но си ма са дру ги ма у ис тан бул ском ха ре му. У при чи Рок со ла не 
огле да се ње но уз ди за ње у ха ре му ко је је у тре нут ку ње ног ула ска 
у ха рем као не ис ку сне и не ви не де вој ке из гле да ло нео ства ри во.

У при ка зи ва њу ра зно ли ког све та ет но кон фе си о нал не осо бе
но сти ма ње су ва жне од пси хо ло шког ста ња у ко ме се на ла зи ју
на ки ња. Ви ни чук у ви ду ис по ве сти оми ље не сул та но ве же не, уз 
мно штво ин тим них де та ља при по ве да о до га ђа ји ма од уво ђе ња у 
ха рем до успо на у ње му и за у зи ма ња ути цај ног ме ста у сул та но
вом жи во ту. Те ма до ми на ци је и пот чи ње но сти ви ше стру ко је при
сут на у ха ре му и од ра жа ва се и у овој по ве сти. То је, пре све га, 
до ми на ци ја му шкар ца над же ном ко ји сва ки пут би ра јед ну од 

7 Maryna Ro ma nets, Ro xo la na’s Me mo irs as a Gar den of In ter tex tu al De light, 
U: G. I. Yer mo len ko (red.), Ro xo la na in Eu ro pean Li te ra tu re, Hi story and Cul tu re, 
As hga te Pu blis hing Li mi ted, Far nham, 2010, 125–140. 

8 Юлия Зе ли ко ва, Жен ское те ло: „от чу жде ние” и за прет на удо вольствие. 
У: Е. Здра вомысло ва, А.Тем ки на (ред.). В по и сках сек су ально сти, Дми трий 
Бу ла нин СанктПе тер бург, 2002.
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мно гих же на. Су леј ма но во при су ство се осе ћа, и пре но што се он 
по ја ви у ха ре му, јер су же не са свим што се на ла зи у том за тво ре
ном про сто ру пот чи ње не ње му. Он је го спо дар же на, по слу ге и 
ев ну ха ко ји као ро бо ви бри ну о за то че ни ца ма ко је не мо гу да оду 
из ха ре ма. Ње го ва је до ми на ци ја ви ше стру ка, јер он је му сли ман, 
го спо дар же на дру гих ве ра и на ци ја. Он је све моћ ни вла дар, а оне 
су за то че ни це, ро би ње. Он је пре бо га ти моћ ник над же на ма ко је 
ни шта не ма ју. У од но су го спо да ра ха ре ма пре ма ха рем ским же
на ма све те до ми на ци је се об је ди њу ју у ве ли ку над моћ у ко јој по
је ди нач на же на не ма мо ћи да ути че на свој по ло жај. Свој по ло жај 
она мо же уне ко ли ко да по бољ ша са мо за до би ја ју ћи по ве ре ње и 
ми лост сул та на, тј. ус пи ња њем на ле стви ци же на ко је мо гу да има
ју на ње га не ки ути цај. Та ко се ви ше стру ким опо зи ци ја ма ро да, 
сло бо де и мо ћи при дру жу је и во ља за моћ са ци љем по бољ ша ња 
соп стве ног по ло жа ја. 

Рок со ла ни на при ча је ис при ча на чул но, што је у ви ђе њу пи сца 
део ње не при ро де и лич но сти. Ви ни чук је моћ Рок со ла не при ка зао 
као њен ерот ски дар, као ње ну по да тљи вост. Чак и оне ства ри које 
су јој бол не или стид не, при уво ђе њу у ха рем при хва та без ве ли ког 
от по ра, са тр пе љи во шћу, као на при мер, у опи си ва њу ев ну хо вог 
ис пи па ва ња ње ног те ла: 

Осе ти ла је да је дан од ње го вих пр сти ју на сил но ути ску је на 
ме сто ко је, као што и сам Бог зна, ни ка да ни је до дир ну ла му шка 
ру ка. Стра шна је за је об у зе ла мо је те ло од тог ње го вог по ступ ка. 
Ка кав ужа сан тре ну так за мо ју не ви ност! Прст је још ви ше при ти
скао и за ва пи ла сам осе ћа ју ћи бол. Су зе су ми на ви ра ле на очи и 
с гор чи ном сам раз ми шља ла о сво јој не сре ћи.9

На стја опи су је муч но ис пи ра ње цре ва то плом во дом, пип ка
ње свих стид них ме ста при бри ја њу дла чи ца. У сти лу ерот ске 
про зе, пи сац опи су је Рок со ла ни на пр ва сек су ал на ис ку ства са 
сул та ном, при че му се под цр та ва ње но та да шње не ис ку ство: 

Сул тан ме по гле да и за др жа свој по глед, мо жда на трен, мо жда 
на мо мент, али осе ти ла сам жар у пр си ма, а ру ке су ми за дрх та ле. 
Ка да ме је краљ до дир нуо је зи ком не по зна та ва тра про ла зи ла је 
кроз сва ки део мог те ла, а страст га је пре див на об у зи ма ла. Док ми 
је пр сти ма ши рио бе дра, а је дан прст по чео се за би ја ти у мо ју рас
ко шни цу и на сил но гри сти као па стув у зо би. [...] Мо ју ру ку ста вио 
је ме ђу сво ја бе дра и сна жно је сти снуо. Од мах сам осе ти ла ка ко у 

9 Юрій Вин ни чук, Нав. де ло, 16–17. Пре вод Д. Ај да чић.
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ру ци не што ра сте и ми че се. Ка да бих и по же ле ла да по ву чем ру ку, 
то не бих ни мо гла да учи ним, јер ме ве о ма ја ко при вла чи ло том 
не по зна том створeњу, ко је се та мо скри ва ло и ра сло ми под пр сти
ма по пут пу по ва. За пра во, ни сам зна ла с чи ме имам по сла, али 
сва ки по крет ме је во дио до не из ре ци ве по му ће но сти. Ни сам ни 
нај ма ње схва та ла каквe ћу ужа се до жи ве ти од оно га ко ме је мој 
длан бу дио жи вот.

У оним одељ ци ма Рок со ла ни ног ка зи ва ња у сво јим од но си ма 
са дру гим же на ма у ха ре му, Ју риј Ви ни чук је при ка зу је као осо бу 
ко ја се не пре пу шта рас по ло же њу ве ћи не и ко ја по се ду је цр те које 
је из два ја ју од дру гих. Иа ко се све же не у ха ре му на ла зе у по се ду 
све моћ ног му шкар ца ко ји њи ма го спо да ри, Ви ни чук по ла зи од 
прет по став ке да у сул та но вом из бо ру ха рем ске ле по ти це са ко јом 
ће про во ди ти вре ме не деј ству је не ки утвр ђе ни ред, ни ти хи ро ви
та слу чај ност већ да сул тан би ра иза бра ни цу. Чи ње ни ца да сул тан 
се би би ра иза бра ни цу, сва кој од за то че ни ца да је из ве сну мо гућ
ност да се у тој не сло бо ди и не мо ћи у ту ђем све ту из дво ји и бу де 
при ме ће на. 

Ви ни чук у при по вед ном раз во ју Рок со ла ни ног ли ка укљу чу
је сво је вр сне цр те обра зов ног ерот ског ро ма на и опи су је ка ко се 
Рок со ла ни но ис ку ство вре ме ном уве ћа ва. Чи та лац, пра те ћи пи шче
ва ви ђе ња кроз ову псе у до и спо вест, са зна је да је сул та но ва ма ти 
оце ни ла Рок со ла ни ну из у зет ност. Она јој по ве ра ва де та ље из свог 
жи во та, при зна је да је оце ни ла ње не спо соб но сти и да је јој са ве те 
ка ко да се оми ли сул та ну. Рок со ла на не же ли да бу де од ба че на 
„не вољ ни ца” ко ја се јад но за ба вља са ев ну си ма или раз ме њу је не
жно сти са дру гим же на ма. И у не по вољ ном окру же њу, окру же на 
не ла го дом и при си лом, у од но си ма у ко ји ма не ма мно го мо гућ но
сти за из два ја ње, Ви ни чу ко ва Рок со ла на по се ду је и раз у ме ва ње 
со ци јал не ди на ми ке кру га у ко ме жи ви и во љу да се из бо ри за бо љи 
по ло жај, за по ло жај ми ље ни це, ко ја мо же да про ши ри мо гућ но сти 
свог де ло ва ња, па у из ве сној ме ри, по чи ње да упра вља сво јим жи
во том. У то ме је сул та но ва мај ка по др жа ва, на во де ћи је на став да 
је ве о ма ва жно за о ку пи ти сул та но ву ерот ску па жњу. По ред по у ка 
из при че о свом жи во ту, сул та но ва мај ка да је Рок со ла ни и књи гу 
ве шти не љу ба ви на арап ском је зи ку, ко ја Рок со ла ни отва ра но ве 
све то ве. На тај на чин, Рок со ла ни на свест да је ње но те ло при влач
но за до би ја још ве ћу вред ност за сул та на, чи је же ље од лу чу ју о 
суд би на ма ха рем ских же на. 

По ред од но са ко ло ни јал но до ми ни ра ју ћег и пот чи ње ног, у 
књи зи су пред ста вље не при пад ни це и дру гих на ро да. По сред ством 
ли ко ва дру гих за то че ни ца у сул та но вом ха ре му раз ви је на је чи та ва 



867

па ле та ет но ка рак те ра. При ча ма дру гих же на ау тор је увео дру ге 
гла со ве и учи нио ра зно вр сни јим ка зи ва ње о до жи вља ју ха ре ма. 
Пи сац Рок со ла ни ним ре чи ма опи су је не ко ли ко при ме ра „не а де
кват них” по сту па ка дру гих за то че ни ца, ко ји су иза зва ли сул та нов 
бес и од бој ност, као у при чи о суд би ни Срп ки ње Да не, ко ју сул тан 
због не по да тљи во сти пре ста је да по зи ва на ле жај. Она се, за уте ху, 
пре да је ми ло ва њу же на ма, па се при бли жа ва и Рок со ла ни, ко ју 
са мо на трен уз бу де Да ни ни за гр ља ји, али она не при хва та та кав 
жи вот ни из бор. Она ра ди је се би по ста вља ци ље ве и на чи не по на
ша ња, и тру ди се да дру ги њом не упра вља ју. Ис ку ше ња ко ја Ви
ни чук по ка зу је у ха ре му и раз ли чи те вр сте за до во ља ва ња по не кад 
за до би ја ју из глед ли сте на стра но сти. Она слу ша ис ку ства дру гих 
ха рем ских же на, по себ но она ко ја се ти чу скло но сти сул та на, по
пут Гр ки њи ног по у ча ва ња да сул тан во ли три отво ра. 

Ерот ски ро ман Ју ри ја Ви ни чу ка о Су леј ма но вој ми ље ни ци 
Рок со ла ни, на пи сан је кра јем 20. ве ка, ка да је тај но ви тост не до
ступ ног сул тан ског ха ре ма осве тље на мно гим исто риј ским сту
ди ја ма, ка да је ерот ска те ма пре ста ла да бу де за зор на и срам на. 
Иа ко су де ла на пи са на на фран цу ском и ен гле ском је зи ку у 18. и 
19. ве ку до ди ри ва ла ерот ске те ме ха ре ма, у сло вен ским књи жев
но сти ма ни је би ло та квих опи са. Ви ни чук се од ва жио да ха рем 
за ми шљан у европ ским пи сми ма, драм ским ко ма ди ма и ро ма ни
ма, а у но ви је вре ме и фил мо ви ма, осло бо ди кул тур них окви ра 
прет ход них де ла и пред ста ви свет ха ре ма са за о штре но чул не 
стра не, гра де ћи лик сек су ал но ра до зна ле и на да ре не Рок со ла не, 
спрем не да раз ви ја сво ју ве шти ну. Па ра док сал но је да де ло ко је 
су кри ти ча ри оп ту жи ва ли за пор но граф ске еле мен те, што под ра
зу ме ва обез ли ча ва ње, у Ви ни чу квој ре а ли за ци ји при ка зу ју ју на
ки њу ко ја има лич не и осо бе не цр те, за па љи ве, али и стр пљи ве и 
тр пе љи ве у си ту а ци ја ма ко је зах те ва ју ела стич ност. Ви ни чук је 
из бо ром ар ха и за ци је Рок со ла ни не ис по ве сти, ви ше стру ко оте жао 
за да так из бо ра ре чи и сти ла ко јим она го во ри. У ње но име, пи сац 
пол не ор га не и рад ње на зи ва ра зно ли ко, сти ли стич ки ва ри ра но. 
Нај ве ће ко ле ба ње у тек сту про ис ти че из про мен љи вог по зи ци о
ни ра ња ка зи ва чи це о сво јим пре жи вља ва њи ма. Очи глед но је да 
текст не пред ста вља днев ник ко ји фик ци о на ли зу је ау тен тич ност 
тек пре жи вље них до жи вља ја. Рок со ла ни на при ча је при ча зре ле 
осо бе ко ја је већ мно го ис ку си ла и до жи ве ла. Али ка да го во ри о 
свом са зре ва њу, она као да не ма то ис ку ство, као да при ча осо ба 
ко ја тек до жи вља ва не што но во – још не у ко и оне о би че но она на
зи ва пол не ор га не и си ту а ци је, као да не по зна је тај свет. У Рок
со ла ни ном ка зи ва њу пре пли ћу се осо бе но сти пи са ног и усме ног 
дис кур са. 
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Тра ге ди ја и ко ме ди ја у ха ре му – сул та но ва не моћ

У про зном де лу Но ва ка Ки ли бар де, цр но гор ског пи сца, ро
ђе ног 1934. го ди не у хер це го вач ким ка ме ни тим Ба ња ни ма, пре
пли ћу се еле мен ти усме не и пи са не књи жев но сти, јер је пи сац у 
без ма ло свим сво јим про зним књи га ма упо тре био фор му „ска за”, 
ко јим се фик ци о на ли зу је усме но ка зи ва ње.10 Еро ти ка је че ста тема 
Ки ли бар ди них ка зи ва ча, па је чи та во по гла вље пр ве мо но гра фи
је о пи сцу – Но вак Ки ли бар да: на уч ник и књи жев ник по све ће но 
овој те ми.11 Бо гат ство ерот ских те ма у Ки ли бар ди ној про зи по
твр ђу је и чи ње ни ца да је Бо жи дар Ми ли чић са ста вио ан то ло ги ју 
Ги зда и дру ге ерот ске при че (2007) из про зе цр но гор ског при по
ве да ча. У сво јој ана ли зи Ки ли бар ди них крат ких при ча Со фи ја 
Ка ле зићЂу рич ко вић пи ше: „За ни мљив је од нос ре ал но сти и фан
та сти ке у Ки ли бар ди ним при по ви јет ка ма и на чи на на ко ји се тако 
осми шље на фан та сти ка ком би ну је са ерот ским мо ти ви ма, што је 
по себ но на гла ше но у оства ре њи ма Ги зда и Со ре ла.”12

О раз ли чи тим коб ним и срећ ним суд би на ма по ве за ним са 
стра сти ма, при че обич но при ча ју му шкар ци у му шком дру штву. 
Не ки од Ки ли бар ди них ка зи ва ча, по ја вљу ју се у раз ли чи тим књи
га ма при по ве да ка и у ау то ро вом ро ма ну Цр но гор ска хро ни ка. Ка
зи ва чи сли ка ју буј ну и не за др жи ву же љу, пре да ва ње сла до сти и 
стра сти, али и срећ ним и тра гич ним суд би на ма пре пу шта ња ван
вре ме ној жи вот ној си ли. У ро ма ну Цр но гор ска хро ни ка ко ји при
ка зу је до га ђа је то ком ви ше ве ко ва, епи зо де ко је има ју ерот ски 
са др жај нај че шће ка зу ју про фе сор Трив ко Зу пљак и Шће пан по
кој ни Са рић.13

У Ки ли бар ди ном ро ма ну Цр но гор ска хро ни ка при ча се о 
исто ри ји ви ше на ро да кроз низ лич них суд би на. У овом исто риј
ском ро ма ну Тур ци, од ло кал них моћ ни ка до са мог сул та на при
ка за ни су као дру ги и друк чи ји, нај че шће као не же ље ни го спо да
ри. При по ве да чи ис ти чу да Тур ци по пра ви ма ислам ске ре ли ги је 
мо гу има ти мно го же на, па се јед на епи зо да пу на соч них ре чи 
ти че и ха ре ма у Стам бо лу. Но вак Ки ли бар да у при по ве ци Сно ви 
и си но ви (1993) и у ро ма ну Цр но гор ска хро ни ка (1995), тех ни ком 
„ска за” ну ди усме ну при чу на род ског ка зи ва ча о сул та но вом ха

10 Де јан Ај да чић, Но вак Ки ли бар да – на уч ник и књи жев ник, Con te co, Бар, 
2000, 51, 77, 84.

11 Де јан Ај да чић, Нав. де ло, 166–190.
12 Sofijа Ka le zićĐu rič ko vić, „Krat ke i kra će pri po vi jet ke” No va ka Ki li bar de. 

U: No vak Ki li bar da– knji žev nik, pro fe sor i na uč nik: zbor nik ra do va, FCJK, Ce ti nje, 
2018, 59.

13 Де јан Ај да чић, Нав. де ло, 171.
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ре му. Ки ли бар ди но при по ве да ње ло кал ним го во ром Ба ња на, 
укљу чу је књи шка зна ња у фор ми на род ског пре при ча ва ња, фан та
змат ски на до гра ђе ног по ми сли ма о ерот ској сла сти са пре те ри ва
њем ко је во ди до ру ба сме шног. Пи сац опис пол не не мо ћи сул та на 
гра ди стил ским сред стви ма на род не при че, ко ри сти по на вља ње у 
опи су не у спе шних по ку ша ја ре ше ња про бле ма, пре те ри ва ња, броје
ве са сим бо ли ком мно го број но сти. Ален Гро ри шар пи ше о ха ре му:

Мо жда исто то ли ко ко ли ко и та рас по ма мље на жен скост, жеч кма 
фа лу са у свим ње го вим ста њи ма и об ли ци ма (јед ном ре чи, хи сте
рич на жен скост у пра вом сми слу ре чи) пут ни ке из Евро пе из не на
ди ло је и то што се она ис по ља ва као не из бро ји во мно штво го то во 
пот пу но јед на ких „при ме ра ка”.14

Мно штво же на Ки ли бар да на гла ша ва уста ље ним епи те ти ма 
и фи гу ра ма усме ног при по ве да ња. При ча о му шкој не мо ћи сул
та на по чи ње као по хва ла ду бро вач ким кур ва ма:

При ча се да је кур ва ду бро вач ка ди гла му шку му стру не ка кво
ме тур ско ме ца ру ко ји је би јо оме ко ку ри јо! Би јо цар стрек нуо од 
не шта те му се окле пи јо у га ће онај су не тли ја, ви си јо ме ђу ца ре ве 
но ге мр тац што мр тац! Не мо гао да ка пу ни же не, имао их је три ста 
и сва ка је у је дан глас за ку ка ла кад је омек шао у ту ри ну! За ле лека
ло у ха ре му три ста ка ду на, а цар об ре као три ста ће са зла та оно ме 
ко му укру ти вр сни ка.15

У на род ним при ча ма не ма опи са пол не не мо ћи сул та на, па 
не мо же би ти ни ка зи ва ња о ве шти ни „гла со ви те” ду бро вач ке кур
ти за не ко ја му вра ћа му шкост. Пи сац при по ве да о мо ти ву ко га 
не ма у усме ном при по ве да њу по е ти ком ка зи ва ња на род них бај ки 
и ша љи вих при ча, па пре те ру је ка ко у опи су „тра ге ди је” ца ре вог 
„су не тли је” та ко и у при ка зу по то њег из ле че ња и сла вља же на из 
ха ре ма. По ја ва ду бро вач ке кур ве сим бо лич ки за сту па ет нич ки 
бли ског, свог, али и, у из ве сној ме ри, раз ли чи тог. Она је лик ко ји 
се на ла зи из ме ђу свог и пот пу но ту ђег све та. Ду бров ник је ка зи ва
чу у ро ма ну Цр но гор ска хро ни ка ге о граф ски бли зак, јер гор шта ци 
из хер це го вач ког кр ша но се на про да ју сво је ко же и пре ра ђе ви не 
у Ду бров ник. Пол на не моћ сул та на, ли ша ва га све мо ћи, и тај губи
так је сра мо тан па се чи ни све да се сул тан из ле чи. Спас сул та ну 

14 Alan Gro ri šar, Struk tu ra sa ra ja: Azi jat ski de spo ti zam kao tvo re vi na maš te 
na Za pa du u XVI II ve ku, Vuk Ka ra džić, Be o grad, 1988, 161.

15 Но вак Ки ли бар да, „Кур ва ду бро вач ка ли је чи ца ра тур ско га”. У: Цр но
гор ска хро ни ка. Вре ме на Ма та Глу шца, СКЗ, Бе о град, 1995, 356.



870

до но си „кур ва”, али чи ње ни ца да је та кур ва Ду бров чан ка, уво ди 
у је дан мо тив, ве о ма да лек од по ли ти ке и ме ђу соб них од но са држа
ва на Бал ка ну, јед ну нео че ки ва ну ни јан су.

Са ста но ви шта пост ко ло ни јал не те о ри је, бур леск но па ро диј
ски еле мен ти се ко ри сте ра ди ис ти ца ња сла бо сти го спо да ра, чи ме 
се све моћ ни сул тан пре тва ра у не моћ ног му шка ра ца ко ји не мо же 
ни ко га да за до во љи. Пре те ри ва ње са под сме хом пред ста вља од
ли ку ка зи ва ња Ки ли бард них ка зи ва ча и те цр те се по ја вљу ју и у 
при ча њу о ха рем ској еро ти ци. Ки ли бар да у тој епи зо ди ства ра 
ефе кат сме шно га при ка зу ју ћи ве ли ки број же на као исто вет них 
лу та ка ко је по кре ћу јед на ка осе ћа ња, ко ја се исто вет но ис по ља
ва ју. Ка зи вач се на ла зи на гра ни ци при по ве да ња о ствар ном све ту 
и чу де сном све ту бај ке. Сто га се у ње го вој при чи на ла зе и еле мен
ти по е ти ке бај ке са мит ским бро јем 300 же на, али са мо ка зи ва ње 
не пре ла зи у свет чу де сног. Ерот ска уме шност „ду бро вач ке кур ве” 
до но си ра дост ха рем ским же на ма, што пи сац ху мор но опи су је: 

Ни је с ца рем оста ла ни по са та на са мо у ме ке ду ше ке, док је 
па ди ши до шао ку дрет у жи вот те је ду бро вач кој по кли сар ки ди гао 
та ба не у цар ске злат не та ва не! Осе и ри ла кур ва као да се с љу бав ни
ком по ва та ла, цар ја ви јо ве зи ри ма да му се ћу стек уко чи јо као ка ча
маљ, ве зи ри опа ли ли с цар ске та би је се дам де сет и се дам то по ва, у 
ха ре му се про ло ми ла пље сма из три ста жен ски је гр ла као из јед но га! 
Ка ко је цар кур ву да ро вао, не знам ти при ча ти, са мо сам чуо да је исти 
цар по ру чи јо сви јем ца ре ви ма и кра ље ви ма да не пру жа ју ру ке пут 
Ду бров ни ка.16

У сли ка њу раз ре ше ња сул та но вог про бле ма, Ки ли бар дин 
ка зи вач при ка зу је као об но ву по рет ка и спас све та ко јем се ра ду ју 
и сул тан и ње го ве же не.

*

При по ве да ње о сул тан ском ха ре му у вре ме ка да је он већ 
дав но са мо пред мет при че о про шло сти по ја вљу је се у два, ов де 
по сма тра на тек ста – Укра јин ца Ју ри ја Ви ни чу ка и Цр но гор ца Но
ва ка Ки ли бар де. У плод ном опу су обо ји це при по ве да ча скло ност 
ерот ском пред ста вља је дан од при ка за ха рем ске еро ти ке у сло вен
ским књи жев но сти ма. Ни је без зна ча ја ни чи ње ни ца да су оба пи сца 
ерот ске мо ти ве при ка зи ва ли у ра ни јим сво јим тек сто ви ма, пре пра
ве по пла ве еро ти ке кра јем 20. ве ка. Иа ко у оба де ла при по ве да чи 

16 Но вак Ки ли бар да, Нав. де ло, 357.
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да ју реч ка зи ва чи ма, Ви ни чу ков ро ман је за сно ван на ис по вед ном 
при ча њу На стје Ли сов ске, ко ја го во ри о свом жи во ту у ха ре му, од 
до ла ска до за у зи ма ња по ло жа ја оми ље не же не, Ху рем. Ви ни чук 
свој текст гра ди као про во ка тив ну вер зи ју у сти лу ерот ског обра
зов ног ро ма на, ко ја у пот пу но сти од сту па од прет ход них при по
ве да ња укра јин ских пи са ца о чед ној Рок со ла ни. Ки ли бар дин ка зи
вач о оне мо ћа лој му шкој сна зи сул та на и по мо ћи ко ју му при то ме 
да је ду бро вач ка кур ва, пред ста вља на гла ше но ху мор ну при чу у 
ко јој ка зи вач ко ри сти пре те ри ва ња ка ко би сво ју при чу учи нио 
за бав ном. 

И Ки ли бар да и Ви ни чук из ра жа ва ју иде ју да се ерот ска моћ 
мо же пре то чи ти у моћ над љу ди ма и ван сфе ре ин тим них од но са, 
да се сек су ал но бла го мо же пре о бра зи ти у по ли тич ки ка пи тал и 
ути цај. Оба пи сца по се жу за исто ри јом осман ског ори јен та ко ји 
је и туђ и свој. У срп ској и укра јин ској књи жев но сти не ма та ко на
гла ше ног ег зо ти зма, већ је то свет ко ји је ре ал ни ји, али опет недо
дир љив и за бра њен.




