
187

Ал фа Уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Бе о град

              DOI 10.5937/kultura1443187C
УДК 821.111(680).09-31 Куци Џ. М.

                         821.111(71).09-31 Етвуд М.
стручни рад

ФО И СЛУШКИЊИНАПРИЧА: 
СТАРЕИНОВЕИСТИНЕ У
ПРОЗИЏ.М.КУЦИЈАИ 

М.ЕТВУД
Сажетак: Осла ња ју ћи се на ви ђе ње Ми ше ла Фу коа у кри тич ком 
есе ју „Шта је аутор?”, у овом ра ду се ана ли зи ра из чи је пер спек
ти ве и из угла ко је књи жев не ори јен та ци је, иде о ло ги је и исти не 
се об ли ку је на ра ци ја у ро ма ни ма Фо Џ. М. Ку ци ја и Слу шки њи на 
при ча М. Етвуд. Ови са вре ме ни на став ци при че о Ро бин со ну Кру
соу и слу шки њи Ва ли из Би бли је на ста ли су услед не схва тљи вих 
или не до ре че них де ло ва у ори ги нал ним тек сто ви ма, и пре фи гу ри
са ни су ка ко из угла ауто ра као по је дин ца, та ко и са ста но ви шта 
ак ту ел них исти на у кул ту ри и књи жев но сти. Услед им пли цит них 
и екс пли цит них кри ти ка им пе ри јал не и па три јар хал не иде о ло ги је, 
оба ро ма на на по чет ку упу ћу ју на фе ми ни стич ки дис курс. Ме ђу
тим, по је ди не сце не и лич но сти ука зу ју на пре и спи ти ва ње исти на 
из пост ко ло ни јал не, као и пост фе ми ни стич ке пер спек ти ве. По ред 
мо гућ но сти да се исти на ис так не из раз ли чи тих аспе ка та, у ра ду 
се ис пи ту је ка ко ауто ри по ме ну тих ро ма на у сво јим тек сто ви ма 
про бле ма ти зу ју и дру ге (не)исти не у књи жев но сти и кул ту ри, у 
про шло сти и са да шњо сти.

Кључнеречи: Фо, Слу шки њи на при ча, Ми шел Фу ко, пост мо дер
ни зам, фе ми ни зам, пост ко ло ни ја ли зам

Укритичком есеју „Шта је аутор?”,МишелФуко (Michel
Foucault) говорида јепозиција књижевникаи самогкњи
жевногделапроменљиваиподложнаразличитимутицајима
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идругачијимистинамаприликомстварањаитумачења.По
менутимислилацтврдида:

„функција аутора” је ускоповезана саправнимиин
ституционалнимсистемимакојипрописују,одлучујуи
одређујуграницедискурса;онанепостојиуистојфор
миусвимдискурсима,засвавремена,усвакојкултури;
онаниједефинисанаспонтанимприписивањемтекста
његовом ствараоцу, већ низом прецизних сложених
процедура;онасенеодноси,чистои једноставно,на
стварногпојединцаколикоистовременоподстичераз
личитамишљењаинизсубјективнихпозицијакојеби
појединциизвеснекласемоглидазаузимају.1

Поменутеоколностиувезисаписањемиинтерпретацијом
књижевногделаизносесе,усличнојформи,уроманимаФо 
Џ.М.КуцијаиСлу шки њи на при чаМ.Етвуд.Уобапоменута
романасеговориосумњиуистинитостиисправнотума
чењезаписаногидоводисеупитањекоје,конкретно,по
менутепричеиспричао,тј.далијеупитањуфеминистич
ки,постфеминистички,постмодерниилипостколонијални 
дискурсиисти на.

Концептистинеиверодостојностиунутаркњижевнихтек
стоваауторрада„Штајеаутор?”доводиусумњупомиња
њемчињеницеда јеписање „подложно заборавуи сузби
јању”,2 „скривеним значењима”3 и „непотпунимсадржаји
ма”.4Фукопокушавадаодгонетнедалијеиуколикојмери
ауторподстрекачилиспроводилацизвеснеидеологијеиу
каквомсуодносустваралацтекстаисамтекст,тј.накоји
начин„текстнедвосмисленоуказујенафигурукојајеизван
иодкојепотиче”.5

Стога, овај мислилац коментарише одговорност и улогу
аутораувезисапорукамаизтекста,значајипотребудасе
знакојеписацодређеногделаимогућностдасеауторство
излажира.Званичноименовањеиистицањеауторанијеувек
билонужно,какотврдиФуко,јер„чакиуоквирунашеци
вилизације,истеврстетекстованисуувекзахтевалиауторе;
било је време када су ови текстови које сад зовемо ‘књи
жевним’(приче,народнеприче,еповиитрагедијебилипри

1 Foucault,M.„Whatisanauthor?,’’inThe Norton Anthology of Theory and 
Criticism,ed.Leitch,V.B.(2001),NewYork:W.W.Norton&CompanyLtd,
p.1631.

2 Исто,стр.1625.
3 Исто,стр.1625.
4 Исто,стр.1625.
5 Исто,стр.1628.
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хваћени,прослеђивани,ицењенибезпостављањапитањау
везисаидентитетомаутора”.6Какосеизносиураду„Које
аутор?”, занимљиво једа„изговоренимречимаикњигама
сеприписујуправиаутори,којинисумитолошкииливажне
религиознефигуре,самокадаауторпостанепредметказне
икадсеуизвесномсмислуњеговдискурссматракобним”.7

Фуконеговорисамооауторимакаотворцимакњижевних
дела, већ посвећује пажњу и концепту стваралаца који су
„покретачи дискурзивних пракси”8 под које сврстава кла
сичне писце (Хомера, Аристотела), као и Црквене очеве.
Каои у случајуЕнРедклиф,иницијатора готског романа,
наведене као пример аутора чија функција „превазила
зиграницењенограда”,9делатностпоменутихстваралаца
посталајемерилоуодносунакојесепроцењујевредност
и истина потоњих књижевних пракси и „семе” из кога се
производе сличне варијације истог текста у различитим
временским равнима. Те нове верзије канонизованог пра 
текста подстичу „ти недопуњени простори који су зама
скираниизостављањемилисакривениуобиљулажногко
је наводи на погрешан закључак”.10Поновно исписивање,
односно префигурисање оригиналног текста, по Фукоу,
јесте „упечатљиво и неопходно средство трансформиса
њадискурзивнепраксе”,11односносмењивањаразличитих
истинитихперспективаудругачијимвременскимоквирима.

РоманиФоиСлу шки њи на при часуверзијевећпредставље
нихнаратива,адаптиранеизуглаактуелнихтумачењакњи
жевностииидеологијаитехникакојесетренутносматрају
истинитим.Удуху савременихпроучавања књижевности,
Куци дестабилизује класичанмит о Робинсону иПетку у
књижевности, доводећи јунакињуСузан Бартон уњихово
друштвонаострву,идорађујеимењаДефоовупричу та
коштоРобинсонумиренаброду, аСузаниПеткоодлазе
саострвауЕнглеску,гдепротагонистароманаубрзопоста
јесамаутороригиналногтекста,ДанијелДефо. Јунакињи
Етвудове,наконштосујесуровоодвојилиодмужаЛукeи
ћеркице,уновом,екстремистичкомрежимудржавеГалад,
бивадодељенаслужбаСлушкиње,односноженеобученеод
странеТетакаиодређенедарађадецувишимдруштвеним
слојевима,наликнаулогуЈаковљевеиРахиљинеслушкиње

6 Исто,стр.1628.
7 Исто,стр.1628.
8 Исто,стр.1628.
9 Исто,стр.1632.
10Исто,стр.1634.
11Исто,стр.1634.
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ВалеизБи бли је,накојусескрећепажњау једномодтри
епиграфанапочеткуромана.Међутим,упоменутимрома
нимасенесумњасамоуистинитостперспективеизкојеје
причаиспричана,већседоводеупитањеидругеистинеу
оригиналномтекстуинаративуДанијелаДефоаиБи бли је.

КаоштоФредовицаразматраисти не изБи бли јеугаладском
режимууромануСлу шки њи на при ча,каоштоћемовидети,
СузанБартонпреиспитујеКрусоовуперцепцијуживотана
острвуињеговдоживљајреалностикоја гаокружује,ње
гове „тако разнолике и тако опречне”12 приче у којима он
„вишеинезнапоузданоштајеистинааштауобразиља”.13 
УњеговојпричиотомекакојеПеткоизгубиојезиксенуде
различитатумачења,удухуФукооветеорије:

„‘Мождамеђутрговцимаробљем,којисуМаври,језик
важизапосластицу’,рече.‘Илиимјемождадојадило
даслушајуПетковожалобнозавијање,даниноћ.Мо
ждасухтелидагаспречедаикадиспричасвојупричу:
којеон,гдемуједом,какоседогодилодагазаробе.
Мождасуодсецалијезиксвакомљудождерукогаухва
те,заказну.Какоћемоикадзнатиистину?”14

ДајућиСузанБартонмогућностдаизженскеперспективе
испричапричуоРобинсонуКрусоу,Куциуводиобрисефе
министичкетеоријеусвојроманиновинекојенисупостоја
леуписмуДанијелаДефоауромануРо бин сон Кру со.Речи
капетанаброда,којиизбављаСузаниПеткасаострва,на
воденапомисаодаћенарацијауромануупотпуностибити
изложенаизфеминистичкеперспективе:‘Требалобидату
причуставитенапапирипонудитејекњижарима’,уверавао
меје–‘Коликојемениузнању,нашнародјошнијеимао
женског бродоломника. То ће узбуркати духове’.15 Сузан,
односно„госпођаКрусо”,16намећесекаосавремена,боља
и значајнија верзија канонизованог бродоломника и аутор
другачије верзије приче о Крусоу.Међутим, иако је Кру
соумронабродуиСузанупорнопокушавадапружинову
исти нуипрекројипричуоњеговомострвуиПеткуизфе
министичкеперспективе,онаувиђадајенемоћнаидасеза
помоћ,ипак,мораобратититворцуоригиналногнаратива.

Занимљиво је даКуци улива сумњу у извеснимделовима
текстадалијеовухероину„убацио”унаративоРобинсону

12Kuci,Dž.M.(2004)Fo,Beograd:Paidea,стр.910.
13Исто,стр.910.
14Исто,стр.17.
15Kuci,Dž.M.нав.дело,стр.29.
16Исто,стр.31.
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узнакподршкефеминистичкетеорије,или,оповргавањаи
исмејавањапоменутеоријентације.Напојединимместима
уроманусезапитамодалиједоминантнијафеминистичка
илипостфеминистичкаисти наикојезначењејенајприхва
тљивије, с обзиромна тода се романможедоживетикао
„метафикционалнаалегоријазасамосхватањесмисларома
наодстранечиталаца”.17

ИзвеснаСузанинаразмишљањаиобрасцепонашањаКуци
представља на подсмешљив начин, критикујући жене као
ћудљива бића, променљивог расположења: „Док сам била
наострвучезнуласамсамодабудемнегдедругдеили,реч
јукојусамтадакористила,дабудемспасена.Алисадсеу
менибудичежњакојамезатиченеспремну.Склопимочии
душаменапушта,летиизнадкућаиулица,шумаипашња
ка,натрагунашстаридом,Крусоовимој.Нећетеразумети
овучежњу,послесвегаштосамнаписалаодосадинашег
тамошњегживота”.18Докјебиланаострву,Сузанјежудела
заживотомуЕнглеској,асадакадаиматуприлику,чезнеза
старимнавикамаидоживљајима.Оваквацртакарактераи
Сузанинанедоследностоспоравањенкредибилитетаутора
иверодостојносттврдњиуњеномнаративу.

Иакоизфеминистичкогфокусакритикујепатријархалнии
империјалнидискурсиисти нуКрусоанаострву,самаСу
занБартонвременомпопримаодлике„угњетача”уодносу
наПетка,тј.странекојанастојиданаметнесвојобразацпо
нашањаи своју истину као јединуприхватљиву.Тако она
симболично почиње да личи на „колонизатора“, коме се
Петко,„колонизовани”,одупирећутањем.

Став„колонизатора”према„колонизованом”Сузаноткрива
већнапочеткуромана,приликомборавканаострву,гдесе
згражаванадПетковим„недостатком”:„ДотадсамоПетко
вомживотуразмишљалаколикоиоживотунекогпсаили
билокојеприглупе звери–паимање, јер грозила сам се
његовесакатостикојамејетераладагаизгнамизмислии
дасетрзамкадмисеприближи”.19СупериоранодносСузан
премаПеткуињенаувереностдазнаштајенајбољезањега
присутнисуиприликомСузаниногдоласканабродиодла
скасаострва:„МојезалагањезаПеткауродилојеплодом.
Јошједнагрупаморнараупућенајенаобалуподзаповедни

17Caracciolo, M. J. M. Coetzee’s „Foe’’ and the embodiment of meaning,
19 April 2013, Academia. edu,  http://www.academia.edu/757701/J._M._
Coetzees_Foe_and_the_Embodiment_of_Meaning‘’ametafictionalallegory
forthereader’smakingsenseofthenovelitself’’

18Исто,стр.36.
19Исто,стр.23.
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штвомтрећегофицира,снаређењемданипоштонеповреде
Петка, који је убог приглупи створ, већ да учинешта год
јенужнодагаукрцајунаброд”.20Кулминацијаидаљераз
откривање Сузаниног идентитета „колонизатора” одигра
васеуЕнглеској,гдеонанаметљивопокушаваданавикне
Петкадајењенслуга,иуживауверзијиженскогКрусоа:

„Сад,Петко,ра ди!”,кажем,исклонимсеустрану.Гле
дајира ди:тосумидвеглавнеречизаПеткаимного
штоштањимапостижем.Страховитјетопад,знам,из
слободенаострвугдејепочитавданмогаодаскита,
трагазаптичјим јајимаиловирибукопљем,уколико
дужностнијезваланатерасе.Но,ваљдајебољедасе
научикориснимпословиманегодаод јутрадомрака
лежисамуподруму,докмусепоглавимотајукозна
каквемисли?”21.

Такавимперијалистичкидискурсиисти на,гдеСузан,аутор
„новог”наратива оКрусоу, настоји да себепредстави као
избављачаипросветитеља,протежеседокрајаромана.

УромануФо,Куциунеколиконаврата говориочињени
циданиједовољнодајеизвеснатврдња,околност,дискурс
илитумачењеистинитосамопосеби,већ јенеопходнода
сеонопредочинаваљанначинкаоистинито,захваљујући
одговарајућимтехникамаилитриковима„аутора”.Какока
петанбродаобјашњаваСузан:

„‘Оуметностинемогудасудим,поштосамобичанпо
морац’,речекапетанСмит;‘алибудитесигурни,књи
жарићевећунајмитинекогададотеравашупричу,па
богамиидајојдодамалобоје’.‘Нећупристатинина
каквелажи,’рекох.Капетансеосмехну.‘Утомесевећ
небихпоуздаоуњих’рече:‘онитргујукњигама,ане
истином.’”22 

Штавише,такве„дотеране”,ачестоиупотпуностиизобли
ченеисти не,какоудоменукњижевности,такоиудругим
сферама,користесекаосредствоманипулацијеиодавања
лажногутисказарадодређенихциљева.Међутим,иакосе
напочеткуроманабунипротив„улепшавањаистине”речи
ма,каоштосмосеуверилиупретходномцитату,Сузанка
снијепризнаједасвојомпричомнежелидапомогнеПетку,
већдаречимастекнемоћнадњим:„Усебипонављамкако
сПеткомпричамдабихгаобразовањемизвуклаизмрака
и тишине.Но,дали је тако?Бивакаткаддамедобрена

20Исто,стр.29.
21Исто,стр.40.
22Исто,стр.29.
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мере издају и онда ми речи служе само као најкраћи пут
да гаподредим својој вољи.23Даби својуистинуистакла
каонедвосмисленотачну,Сузаноповргавабилочијудругу
верзијуистине:

„Петко, рачунала сам,можда и не знашта значи реч
исти на; но ипак, ако моја слика покрене сећања на
истину,његовпогледмораобисебарначасзамаглити;
јернијелисправомреченодасуочиогледалодуше?”24

Оспоравањедру гихистинаитежњадасевладаиконтроли
шеизуглајед неистинеприсутнојеиуромануСлу шки њи на 
при ча.ДоксеуромануФопоновоисписујепричаоРобин
сонуКрусоу,упрвомделуроманаСлу шки њи на при часеиз
другачијегуглапредстављапозицијадревнихслушкињаиз
Би бли је.Удругомделуроманасе,увидуепилогаподнази
вом„ИсторијскебелешкеоСлу шки њи ној при чи”,деценија
макаснијенаједномНаучномскупуанализиратранскрипт
Фредовицинеисповестиодстранеједногпрофесора.

Каошто јеречено,МаргаретЕтвудуромануСлу шки њи на 
при ча пародира и исписује на другачији начин исти ну у
везисабиблијскомпричомоЈакову,Рахиљи,ЛијииРахи
љинојслушкињиВали.АврамовунукиИсаковсинЈаков,
услед несрећних околности доспева код ујакаЛабана, где
склападоговордаседамгодинаради,апотоможенињегову
кћерРахиљу.УјакЛабангаобмањујенаданвенчањаиЈа
ковбивапринуђендасенајпреожениРахиљиномсестром
Лијом.НесрећаРахиљепродубљујесеубраку,јернеможе
даподаринаследника,папримењујеза кон ота ца,покоме
женанероткињаможедадоведемужуслушкињудасањим
затруднииусвојињенодете.

Анализирајући положај слушкиња како у Би бли ји, тако и
уромануСлу шки њи на при ча,ДраганаМарковићзакључу
једајепостојањепоменутебиблијскеслушкињеВале,која
рађадете заРахиљу, дефинисано „њеномулогомслушки
њеисвиосталиаспектињеногбитисањаостајунепознати.
Њенеречииречиоњојизванулогеслушкињаникадани
су изречене”.25Међутим,МаргаретЕтвуд конструишеВа
лину перспективу и исти ну и повезује је са друштвено
политичком ситуацијом и позицијом жене у америчком

23Исто,стр.43.
24Исто,стр.49.
25Marković, D. (2009) Narativni postupci u romanima Margaret Etvud,

мagistarskirad,Filološkifakultet,UniverzitetuBeogradu,Beograd,стр.72.
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друштвуосамдесетихгодинадвадесетогвека26идодељује
јојимеФредовица(Offred).

Крозимеглавнепротагонисткињесепоказујењенбезизла
заниподређенположај,јерубуквалномпреводуонозначи
„она која припада заповедникуФреду”, као и „понуђена”
(offered)и„погрешносхваћена”(offread).ПоредФредови
цеуулозиВале,симболичнуулогуЈаковапреузимаЗапо
ведникФред,доксеупозицијиРахиљеналазиСеренаЏој,
Заповедниковасупруга.

КаоштонапочеткуроманаФопричаоРобинсонутечеиз
перспективепатријархалногиимперијалистичкогдискурса
ДанијелаДефоа,уромануСлу шки њи на при чацелогалад
ско друштво функционише по патријархалним начелима
Би бли је,прилагођенихитумаченихизискривљенеперспек
тиверепресивногрежима.Свакокобипокушаодасеоду
препрописимабиобипогубљенилибинестао.Слушкиње
иосталиподређенипојединцисуредовноморалидапри
суствујупотреснимиупозоравајућимјавнимпогубљењима
побуњеника.

Међутим,никоме,нарочитонеСлушкињама,нијебилоомо
гућеноданаправеувидуБи бли ју самеипровередалисе
у томтексту тако тврдиидали јеоправданода сена тај
начинпоступаудруштву,јер:„Библијаседржизакључана,
каоштосенекадчајдржаозакључан,да јепослуганеби
украла.Тојезапаљиваматерија:кознаштабисмосњомна
правиликадбисмојеседочепали?Онћенамчитатиизње,
алијесамичитатинеможемо”.27Причеиисти нуоБиблији 
контролише Заповедник, као што је и аутор ско пра во на
причуиисти нуопустомострвуиПетку,предоласкаСу
зан,поседоваоКрусо.

Фредовицасе,каоСузанБартон,иликаоПетко,можедо
живетикаоједнаодмаргинализованихличностикојасилом
приликанеможедаконтролишесвојживот.Међутим,по
путСузанБартон, онамислидаима контролунад својом
нарацијом:„Акојеовосамоприча,ондамогудаутичемна
крај”.28КаоиКуцијевајунакиња,иФредовицаизносисвоју
перспективупотлаченежене,жељнедадођеупоседсред
ствапрекокогабимогладасеизрази:

26Види:Bouson,J.B.(1993)Brutal Choreographies: Oppositional Strategies 
and Narrative Designs in the Novels of Margaret Atwood,Amherst: The
UniversityofMassachusettsPress,p.46.

27Atvud,M.(2006)Sluškinjina priča,Beograd:Laguna,str.100.
28Atvud,M.нав.дело,стр.52.
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„Оловкаумојимпрстимајечулна,готовожива,осећам
њенумоћ,моћречисадржанихуњој.Оловкајезавист,
реклабиТеткаЛидија,цитирајући још једанмотоиз
Центраиупозоравајућинасдаизбегавамотаквепред
мете.Ибилисууправу, јесте завист.Већсамостога
што је држим, осећам завист. Завидим Заповеднику
нањеговојоловци. Још једнастваркојубиххтелада
украдем.”29

УскраћивањеправаженамадачитајуипишуудржавиГа
лад показује чињеницу колико се речи сматрају за моћно
оружје и средство контролеи колики утицај имају аутори
текстовакојисечитајуипоштујууизвеснојепохи.Овакво
мишљењеизносиБруксБусонсматрајућидаФредовицина
нарацијатакођеуказујена„очајничкужељудазадржинеки
облик контроле”,30 да кроз разговор самогућим читаоцем
подарисвомживотуизвеснозначењеипренесесвојуисти
нуоисторијскомпериодуукомејеживела.

Међутим,занимљивоједасеФредовицанаодређенимме
стима„поиграва”саонимакојимаприча,упућујућинаједну
верзијудогађајасвевреме,аондаизјави„Тосамизмисли
ла.Нијесетакодесило.Евоштаседесило.31Натајначин,
веродостојносткакоњене,такоисвакеиспричанепричесе
дестабилизује.СамаФредовицазакључује:

„Немогућејепричуиспричатитачноонакокакосеод
играла, јер речи никад не могу бити прецизне, увек
моранештодасеизостави,превишеједелова,страна,
унакрснихтокова,нијанси;превишегестова,којимогу
значитиовоилионо,превишеобликакојисенемогу
докрајаописати,превишеарома,уваздухуилинајези
ку,прелазнихбоја,превише.”32

Дакле, Фредовицина прича представља само селективну
и адаптирану реконструкцију догађаја извесног аутора, о
чемупишеМишелФуко.

Teжња да се, попут Сузан Бартон у односу наПетка, ре
чимаманипулише,иакосетврдидасенатајначинпома
же изманипулисаном, пресликава се на улогуТетака, које
Слушкињама пуштају „поучне” и упозоравајуће филмове
о„Нежени”,пренегобудудодељенеилипослатеизвесном
Заповеднику:

29Исто,стр.203.
30Bouson,J.B.нав.дело,стр.149.„desperatedesiretoretainsomesenseof

control.’’
31Atvud,M.нав.дело,стр.283.
32Исто,стр.148.
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„Понекадби,додуше,ТеткаЛидијапустилаоноштоје
зваладокументарнифилмоНежени.Замислите,рече
ТеткаЛидија, како су траћиле време, а требало је да
раденештокорисно.Уоновреме,Неженесуувектра
ћилевреме.Подстицалисуихнато.Владаимједавала
новацдауправотораде.Незаборавите,некењихове
идеје биле су прилично сувисле, наставила је надме
нимауторитативнимтономособекојајеупозицијида
суди.”33

Занимљиво је да контроверзна улога Тетака у галадском
друштвунаводикритичаредапосумњајудалијеСлу шки
њи на при ча феминистичкироман.Иакоприпадајуженском
полу,ТеткесубезосећајнепремаСлушкињамаи„играјуак
тивнуулогуусексуалноморобљавањуСлушкињаодстране
државе”,34какотврдиБруксБусон,такоданаизвестанна
чинпредстављајуженскивидекстремизма.Оваквовиђење
подржаваиФионаТолан,сматрајућидасеуподтекстуро
мананалазиблагаосудафеминистичкихначелаида„тетка
Лидијанајбољепредстављаовајделимичнитријумффеми
нистичкихзалагања”.35

СузанБартонуромануФотакођеможепредстављати„де
лимични тријумф” феминистичке оријентације, јер, иако
наизгледимасвемогућностидасеискажеипунуслободу
дапише,она,ипак,неуспевадасвојупричузабележисама,
већсеутомнастојањуослањанаДефоаиПетка.Накрају
романа,њенстваралачкипоривупотпуностибивадестаби
лизованирушесеграницеизмеђуњекаојунакаинеоства
реногаутораиможесеучинитинејаснокопричу,заправо,
довршава.Штавише,постављасепитањекојенадпричом,
уопште, имао контролу, и да ли јеисти на Крусоа,Петка,
СузанилиДефоаправа.

УромануСлу шки њи на при часеотворензавршетакФредо
вицинепричетакођеможепротумачитинаразличитеначи
не.Не сазнајемопоуздано да ли је главна протагонистки
њанапустиладржавуГалад, наконуласкауцрникамион,
и где је отишла. Њену судбину и делове њене нарације,
каотранскрибованииреконструисанзаписсааудиотраке,

33Исто,стр.132.
34Bouson,J.B.нав.дело,стр.141.„playanactiveroleinthestate’ssexual

enslavementoftheHandmaids.’’
35Tolan,F.(Spring2005)„FeministUtopiasandQuestionsofLiberty:Margaret

Atwood’s ‘TheHandmaid’sTale’ asCritiqueofSecondWave feminism,’’
Women, Vol. 16 Issue 1, 3April 2011, p. 26  http://web.ebscohost.com/
ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=42&hid=6&sid=4950f9a039a8456fad9a
dd05fadaff99%40sessionmgr111. „Aunt Lydia best articulates this partial
triumphoffeministdemands.’’



197

МАЈА ЋУК

објашњаваПрофесорПјеишотоудругомделуромана,че
стосеслужећидуховитимпримедбама,штоделујеомалова
жавајућепремаживотнојдрамиФредовицеињенимтежња
мадабудесхваћенакаоаутор.Какосеувезисаисти ном 
професораПјеишотоаињеговихколеганаКонгресуизно
сиуделуМи то ло шки мо ти ви у де ли ма Мар га рет Етвуд:
„Уместодаобјективноикритичкикоментаришуситуацију
удржавиГаладиизвукумудрепоукекојећечовечанство
поштедети таквих грешака, ониисмевајуФредовицинпо
ложајисубјективнопреуређујуиизостављајуделовењене
приче”.36

АнализирајућироманеФо иСлу шки њи на при чаизперспек
тивеМишелаФукоа,примећујесекакоустварањуитума
чењу како оригиналног, тако и префигурисаног наратива
и текста постоје недоречени и нејасни сегменти који дају
могућностзапостојањеразличитихисти на.Испрвасемо
жеучинитидаауторипоменутихромана,иаконеприпадају
истомроду,обојезаузимајуфеминистичкупозицијууњи
ховимнарацијамаиизносеосуденарачунимперијалистич
кеипатријархалнеидеологије.СузанБартонизносимно
гобројнепримедбеу вези санадређенимставомКрусоаи
његовомтежњомдаживотнаострвуприлагодиискључиво
својојвољи,докФредовицауСлу шки њи ној при чи сведочио
подређеностииугњетавањуженскогродаодстранегалад
ског режима.Међутим, убрзо се, након детаљнијег увида
уодносСузанпремаПеткуилисценепогубљивањапобу
њеникауромануСлу шки њи на при чаможепомислитидасе
причапредстављаизпостколонијалнеперспективеуоквиру
којесуПеткоипобуњеницисимболичнипредставницимар
гинализованихпојединаца.Нарочитусумњудајеупитању
феминистичкидискурспобуђујусценеиодносТетакапре
маСлушкињамауромануСлу шки њи на при ча,каоиКуци
јевироничанипародичанприказСузаниногпроменљивог
расположења, гунђања и незадовољства услед Петковог
игнорисања.

Међутим,уовомрадусенепредочавасамокакоукњижев
номделуисти на можедасеиспричаиздругачијихперспек
тива.Аутори поменута два романа, као појединци и ства
раоциуоквирусавременихтумачењакњижевности,доводе
упитањеидруге(не)исти неувезисаканонизованимтек
стовимакојепоновоисписују, преиспитујућиоправданост
извеснихкњижевнихпраксииконтрадикторностувезиса
појединимкултуролошкимирелигиознимпредставама.

36Ћук, М. (2012) Митолошки мотиви у делима Маргарет Етвуд,
докторскадисертација,Филолошкифакултет,УниверзитетуБеограду,
Београд,стр.100.
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M.ATWOOD’SPROSE

Abstract

Analysing the novels Foe and The Handmaid’s Tale from Michel
Foucault’stheoreticalviewsinhisworkWhat Is an Author?,wemay
notice how the unclear parts or unexplained details in urtexts, such
as the novel Robinson Crusoe and The Bible, give possibilities for
differentinterpretations,truthsandnewprefigurednovelsinspiredby
theoriginaltexts.InCoetzee’sandAtwood’srewrittenversionsofthe
canonizedstories,thereareoscillationsofafewdifferentperspectives:
postmodern, feminist, postcolonial and postfeminist.The novelFoe,
a classic story aboutRobinsonCrusoehasbeen reconstucted froma
postmodernperspective,whileinthenovelThe Handmaid’s Tale,we
comeacrossaprefiguredversionofanepisodeandacharacter from
The Bible, set in the context of a dystopian society in the future.
Challengingimperialandpatriarchaldiscourseatthebeginningofthe
novels(bySusanBartoninFoeandOffredinThe Handmaid’s Tale)
resemblesapproachesoffeministworks.However,certainscenesand
characters(Susan’sattitudeof‘’thecolonizer’’towardFridayinFoe 
orthepositionofrebelsinThe Handmaid’s Tale)mayrefertowriting
storiesfrompostcolonialdiscourse.Coetzee’simplicitirony,whenhe
depictsmoodswingsinSusanandAtwood’simplicitcondemnationof
theAunts’s cruelty towards theHandmaids,may be interpreted as a
postfeministreactionagainstcontradictionsoffeministideals.Allinall,
apartfromthosediversepossibilitiesforinterpretationwhichthetwo
authorsofferedduringtheir(re)writingofnovels,othertruths(notions,
speechesandpartsofthetextsinliterature,culture,andreligion)were
alsodestabilizedandexaminedinthenovelsFoe andThe Handmaid’s 

Tale,asouranalysesreveal.

Keywords: Foe, The Handmaid’s Tale, Michel Foucault,  
postmodernism, feminism, postcolonialism


