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РИ МУ, С ЉУ БА ВЉУ

Је ле на Пи ли по вић, Ди вот ни це, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2018

По зај ми ли смо за овај при каз на слов од Ву ди ја Але на, а мо гли смо 
и па ра фра зи ра ти чу ве ни Бе ре ни кин ва пај из исто и ме не Ра си но ве дра ме, 
па да гла си: Рим, пред мет нај ве ће љу ба ви мо је. Јер, Је ле на Пи ли по вић 
се у свој де би тант ски ро ман си јер ски по ду хват упу сти ла под стак ну та 
ви ше го ди шњом про фе си о нал ном фа сци на ци јом рим ском књи жев но шћу 
и исто ри јом. Иа ко су, на и ме, Ди вот ни це њен пр ви ро ман, она ни по што 
ни је де би тант ки ња у на шој књи жев но сти, у ко јој је при сут на већ ви ше 
од де це ни је, за хва љу ју ћи сту ди ја ма Ор фе јев век (2005), Lo cus amo ris: 
ди ја ло шко чи та ње Сап фи не по е зи је (2014) и Ка ле по ти: еро то ло шко 
чи та ње Сап фи не по е зи је (2016). За па же ност ње ног при су ства по твр ђе
на је На гра дом „Ни ко ла Ми ло ше вић” Дру гог про гра ма Ра дио Бе о гра да, 
а књи га Ка ле по ти озна чи ла је и по че так плод не са рад ње са из да вач ком 
ку ћом Ака дем ска књи га из Но вог Са да, у чи јем су се из да њу пре не ко
ли ко ме се ци по ја ви ле и Ди вот ни це. 

Исти из да вач ни је, ме ђу тим, је ди на спо на из ме ђу две по след ње 
ау тор ки не књи ге. По е зи ја, не са мо Сап фи на већ ан тич ка уоп ште, а за тим 
и афи ни тет за ерот ско ја вља ју се и у ње ном ро ма ну као зна чењ ски пу
то ка зи. Ни шта из не на ђу ју ће, ба рем за оне ко ји пра те ства ра ла штво и 
књи жев не афи ни те те Је ле не Пи ли по вић – грч ка и рим ска ан ти ка фи гу
ри ра ју ту као кон стан те у ма те ма тич ком сми слу. И ма да ме ђу пи сци ма 
ко ји су се пр во до ка за ли за уни вер зи тет ским ка те дра ма има и оних 
ко ји се у свом бе ле три стич ком на сту пу ра ди кал но дис тан ци ра ју од пред
ме та на уч ног ин те ре со ва ња, са на шом ау тор ком то ни је слу чај. У сво јој 
ме та мор фо зи из на уч ни це у умет ни цу, она је, по пут јед ног Ека или Па
ви ћа, оста ла на тлу сво је из вор не во ка ци је.

Од те пер ма нент не оп чи ње но сти ан ти ком ау тор ка је по шла и на 
сво је ро ман си јер ско пу то ва ње. Оно за по чи ње у са вре ме но до ба, у Ри му, 
на јед ном од ње них „кул ту ри стич ких” хо до ча шћа, у боч ној ода ји на 
пр вом спра ту Па ла те Ал тен, где за ста је пред нео бич ним при зо ром на
сли ка ним на скром ној др ве ној пло чи. Оста ви мо за ка сни је са др жај те 
сли ке, да би смо се за др жа ли на ње ном на сло ву, тек де лом са чу ва ном и 
тек сто ло шки де ши фро ва ном као For tu na или Fortu nae hu i u sce Di ei. Оста
ци хра ма са тим име ном по сто је у да нас на тр гу Лар го ди То ре Ар ђен
ти на у Ри му, али по кре тач ау тор ки не има ги на ци је у овом слу ча ју је 
би ла сли ка. Пре ла зе ћи на тре ће при по ве дач ко ли це, уз че сто ко ри шће ње 
тех ни ке до жи вље ног го во ра, она се вра ћа ско ро два ми ле ни ју ма у про
шлост, да би нас, по сле три ста стра на при по ве сти, до ве ла до ча са у ко јем 
сли кар ка Ви би ја Ко ри на, јед на од ње них глав них ју на ки ња, до вр ша ва 
сво је де ло и упи су је ње гов ла тин ски на слов. 
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Не ка нам бу де до пу ште но да из пр ве ру ке по све до чи мо ка ко су те 
три ре чи, For tu nae hu i u sce Di ei, у свом сло бод ном срп ском пре во ду, Бо ги ња 
сва ко днев не сре ће, пр во бит но би ле за ми шље не и као на слов ро ма на. У 
ме ђу вре ме ну је би ло и дру гих иде ја. На кра ју се, ско ро у по след њи час, 
до шло до Ди вот ни ца, на сло ва ис прав ног ко ли ко и ефект ног. Из ви ше 
раз ло га: кра так је, зву чан и оне о би чен; ус по ста вља јед ну од не ко ли ко 
ва жних ин тер тек сту ал них ве за ко је не из ви ру ди рект но из ан ти ке, ону 
са Ње го ше вом пе смом „Ноћ ску пља ви је ка”; у ве ћој ме ри ти че се рад ње 
ро ма на, у ко јој је при ча о Ко ри ни тек је дан од два глав на фа бу лар на то ка. 
Дру ги је онај ко јим до ми ни ра тр гов ки ња кр зном Ли ви ја Стра то ни ка, а 
по ве зу је их лик за јед нич ког љу бав ни ка, Пу бли ја Лу ци ли ја На зо на, цар
ског ле га та, за по вед ни ка Че твр те фла ви јев ске ле ги је. Та нео те са на вој
ни чи на рас пе та је из ме ђу две ди вот ни це, али му је ли би до не у та жив, 
па по вре ме но по се же и за мла дом про сти тут ком Ли ви лом, ко ју, при 
кра ју, ко зна за што, уби ја, да би убр зо и сам пао као жр тва сар мат ске 
стре ле. Кван ти та тив но гле да но, Ови ди јев име њак и пре зи ме њак је и 
глав ни ју нак ро ма на, ба рем нај ве ћег ње го вог де ла. Има ту још не ко ли ко 
му шких ли ко ва, од ко јих је нај и згра ђе ни ји ле кар Ерик си мах, удо вац 
ко ји ће се оже ни ти Стра то ни ком и са њом до би ти кћер Хе до ну, мо жда 
ју на ки њу не ког бу ду ћег ро ма на. 

Има у овој при чи још до га ђа ја ко ји ни су у не по сред ној ве зи са љу
бав ним за пле ти ма, као што је ис тра га о три уто пље ни ка, оцу и дво ји ци 
си но ва, у ко јој је ла о ко он ски мо тив тро јан ског ми та про пу штен кроз 
ма три цу де тек тив ске при че. Има и до ста ефект них ре ми ни сцен ци ја кроз 
ко је се осве тља ва ју кључ ни мо мен ти у про шло сти ма ју на ка и об ли ку ју 
њи хо ви ка рак те ри. У по је ди ним ре тро спек ти ва ма, по пут оне о Ерик си
ма хо вој по ро дич ној тра ге ди ји, ау тор ка де мон стри ра ви со ко уме ће кон
ден зо ва ног при по ве да ња, уз по сти за ње сна жне емо тив не на пе то сти. 
Упр кос све му, не ма сум ње да рад ња ни је те жи ште овог ро ма на. Да ли 
је то мо жда исто ри ја? Јер, вре ме и ме сто пре ци зно су на зна че ни на по чет
ку сва ког по гла вља: зби ва ња се пре те жно од ви ја ју на овом на шем под
руч ју, „у Гра ду на ушћу, на до мак се вер ног ли ме са Гор ње Ме зи је”, а вре ме 
се ра чу на пре ма вла да ви ни им пе ра то ра Ха дри ја на: при по вест по чи ње 
6. ав гу ста че тр на е сте, а за вр ша ва се 17. ма ја де вет на е сте го ди не ње го вог 
ца ре ва ња, што би, ако је ра чу ни ца тач на, тре ба ло да бу де из ме ћу 131. и 
136. го ди не но ве ере. Већ са мо по ми ња ње Ха дри ја но вог име на при зи ва 
у се ћа ње Мар ге рит Јур се нар, но та је асо ци ја ци ја вар љи ва. Не ма у Ди
вот ни ца ма на сце ни ни ве ли ког им пе ра то ра ни дру гих исто риј ских 
лич но сти, као што не ма ни исто ри је са ме, ба рем не оне са ве ли ким И.

Но, као што је и са вре ме на исто ри о гра фи ја све че шће скло на да 
исто ри ји ве ли ких љу ди, до га ђа ја и про це са прет по ста ви „исто ри ју сва
ко днев ног жи во та”, та ко је и у ро ма ну Је ле не Пи ли по вић сва ко дне ви ца 
рим ског ли ме са у злат но до ба цар ства до ча ра на са ве ли ком убе дљи во шћу. 
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Ту је ау тор ки на оп чи ње ност Ри мом ње го вом слав ном про шло шћу, ви ше 
ет но граф ска не го исто ри чар ска, про на шла свој ra i son d’être. Ар хи тек
ту ра при ват них ку ћа, ен те ри је ри, по кућ ство, оде ћа, ме ђу људ ски од но си 
– све је про у че но и ре кон стру и са но до тан чи на. Ку ли нар ске на ви ке по го
то во. Пи ли по вић ки ни ју на ци је ду и пи ју че сто, али уме ре но и про бра но, 
као пра ви сла до ку сци. На при мер, „су ве шљи ве, на пу ње не пр шу том, 
по су те гу стим ума ком од жу ман це та, бе лог ви на и ша фра на”, ко је за ли
ва ју цр ним ви ном обо га ће ним ла ти ца ма љу би чи це или ли сто ви ма на не. 
Ма да се, за свр ху окре пље ња на пу ту, ви но мо же за чи ни ти и би бе ром. 
Ово је про за хе до ни зма и сен зу ал но сти, про за ми ри са, до ди ра, зву ко ва 
и по гле да, али из над све га – уку са. Чу ло уку са је нај за по сле ни је од свих. 
Као у све ту одој ча ди, свет се пр вен стве но до жи вља ва усти ма, је зи ком, 
неп ци ма. 

За ни мљи во је, за уз врат, да је ре ла тив но ма ло фи зич ких опи са, бар 
оних кон вен ци о нал них. Чак и нај па жљи ви ји чи та лац не ће са си гур но
шћу уме ти да ка же ка кве ко од ју на ка има очи, обр ве, нос или зу бе. 
Уме сто то га фо кус је на сто па ли ма, ло па ти ца ма, члан ци ма, уду бље њи
ма, улег ну ћи ма, пре ги би ма. Је ле на Пи ли по вић је и ов де екс клу зив на, 
као и та мо где, у свом ро ма ну, пре ван вре мен ском не го ана хро ном, на
сто ји да оду жи дуг са вре ме но сти. Та ко су и ерот ски при зо ри, ни рет ки 
ни сне би вљи ви, есте ти зо ва ни као сав ау тор кин до жи вљај ствар но сти, 
као и сам је зик. Јед на од ње них спе ци фич но сти су гла го ли из ве де ни из 
име ни ца или при де ва. А шта тек ре ћи о псов ка ма, да нас не из бе жним 
пра ти о ци ма вер бал них умет но сти и ко му ни ка ци је уоп ште? И у Ди вот
ни ца ма их има на пре тек, али ни јед ну од њих не ће мо чу ти на ули ци. 
Ро ман си јер ка их је, на пр о тив, сми шља ла, ко ва ла, гра ди ла, учи нив ши 
их де лом пе снич ког је зи ка. 

Мо же ли се, има ју ћи све ово у ви ду, го во ри ти о „жен ском пи сму” 
Је ле не Пи ли по вић? И да и не. Ако ову син таг му узме мо као озна ку за 
ин те лек ту а ли зо ва но, со фи сти ци ра но и сен зу а ли зо ва но пи са ње же на о 
жен ским про бле ми ма, он да би смо и у Ди вот ни ца ма мо гли про на ћи по
не што од то га. Ипак, же на као та ква ни је ни пред мет ни сре ди ште овог 
ро ма на, не са мо због ис так ну то сти фу гу ре цар ског ле ги о на ра. Као и у 
сво јим на уч ним тек сто ви ма, Је ле на Пи ли по вић је и ов де осе тљи ва за 
пи та ња фе ми ни те та, али ни је фе ми нист ки ња. Код ње под јед на ко уче
ству ју, под јед на ко ужи ва ју и па те, во ле и мр зе, до би ја ју и гу бе и же не и 
му шкар ци. Ње на ин тер тек сту ал на ре фе рен ца ни су фран цу ске те о ре ти
чар ке, по пут Лис Ири га ре, Елен Сик су или Ју ли је Кри сте ве, већ је то 
је дан фран цу ски ро ман си јер, пре фи њен и пре о се тљив, до жи вот ни за
то че ник по вла шће них тре ну та ка про шло сти, оте ло вље на си не сте зи ја 
– Мар сел Пруст. Иа ко се у сво јој на у ци нај ви ше ба ви ла Вер ги ли јем, на 
ње ном ли те рар ном пу ту Пруст је оно што је Вер ги ли је био Дан теу на 
пу то ва њу кроз па као и чи сти ли ште. Мо гао би се ту, до ду ше, при до да ти 
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и је дан са вре ме ни до ма ћи про за и ста, не пре ва зи ђе на мен тор ска фи гу ра, 
али ма ње зна на ши рем чи та тељ ству, па не ка сто га оста не не и ме но ва на 
у овој при ли ци. Не и ме но ва ни ће, на жа лост, оста ти и хе лен ски и рим ски 
пе сни ци чи ји су сти хо ви укле са ни на стра ни ца ма овог зах тев ног ро ма
на, но ко ји тра же мно го по зва ни јег чи та о ца да би би ли пре по зна ти. 

Вра ћа мо се, за крај, мо ти ву ко ји смо по ме ну ли на по чет ку овог 
тек ста, а ко ји је при ка зан на сли ци Ви би је Ко ри не. На њој ви ди мо Ати
са, фри гиј ско бо жан ство, пра ти о ца и ми ље ни ка бо ги ње Ки бе ле, ко ји је 
ши рио њен ор ги ја стич ки култ, обе ле жен јед ним су ро вим об ре дом због 
ко јег га у коп не ној Грч кој ни су при хва та ли. При хва ти ће га тек у хе ле
ни зму и, на ро чи то, у Ри му. Ка кав је ри ту ал у пи та њу? Пре пу шта мо реч 
ау тор ки: „Атис тек што је ушко пио са мог се бе, об у зет за но сом у ко јем 
мла ди ће до ма мљу је Ки бе ла. Па ипак не осе ћа бол већ бла жен ство. У 
де сној ру ци др жи окр ва вљен нож, а ле вом не сми ље ној бо ги њи пру жа 
упра воод се че ноне што. Шта? Не знам. Мо жда се и да ра за зна ти. Али 
се не да име но ва ти. Не из го во рив је тај дар.” Ово је ко мен тар на ра тор ке 
у са да шњем вре ме ну, за ста ле пред сли ком у Па ла ти Ал тен. На по след
њим стра ни ца ма, сли кар ка Ко ри на за до вољ но кон тем пли ра сво је тек 
за вр ше но де ло: „Неви шемла дић још увек др жи брит ки ка мен ко јим је 
са мо га се бе упра во уштро јио. На ње го вом ли цу – ко је ни је са свим од 
ово га све та – бли ста не што, цр те су мир не, бла жен ство се ску пи ло на 
че лу, иси ја ва из јед не је ди не ка пи па ре то ни ја, ко ја као да не уви ре у 
др ве ну под ло гу, већ оста је да леб ди из над по вр ши не сли ке.” Из о ста вља
мо на ред не ре че ни це, у ко ји ма опис са мо ка стра ци је по ста је још дра
стич ни ји. Ту, при са мом кра ју, ау тор ку на пу шта и Мар сел Пруст. А 
жен ско пи смо? За вр ша ва ли се и оно ов де? Или мо жда тек по чи ње? 

Др Јо ван Ч. ПО ПОВ
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за оп шту књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти

jpo povn s@e u net.rs

„У ОВОМ ТЕ ЛУ У КО ЈЕМ КАО ДА НЕ УЧЕ СТВУ ЈЕМ”:  
РО МАН О ПРО ПУ ШТЕ НИМ ПРИ ЛИ КА МА

Са ша Са ва но вић, Де се ти жи вот, Кон траст, Бе о град 2018

Чи ни се да је по след њих го ди на јед на од про зних књи жев них ак
ту ел но сти по стао лир ски ро ман, или бар ро ман жан ров ски хе те ро ген 
и хи бри дан, о че му све до чи по ја ва да се у ово го ди шњем нај у жем из бо ру 


