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ПРЕТКИЊЕИНАСЛЕДНИЦЕ
УПРОЗИМАРИЈАНЕЧАНАК

Сажетак: У ра ду се ана ли зи ра збир ка при ча Пра ма те ре но во сад
ске ау тор ке Ма ри ја не Ча нак из угла те о риј ских при сту па ко ји ис
тра жу ју пи та ња ро да, род них уло га, ви ше стру ко сти и про мен
љи во сти иден ти те та, еман ци па ци је, од но са ’при ват нојав но’ и 
’цен тар(по лу)пе ри фе ри ја’, али и де кон струк ци ју па три јар ха та 
и фе но мен дис кри ми на ци је же на у свим сфе ра ма дру штва. Ових 
ше сна ест при ча по сре ду ју жен ски гла со ви из про шло сти, ко ји ма 
ау тор ка при по ве да жен ску исто ри ју прет ки ња и на след ни це, ко ја 
соп стве но жи вот но ис ку ство пре ла ма кроз гла со ве мај ке, ба ба и 
дру гих же на при сут них у ње ном жи во ту. Ау тор ка пи ше о же на ма 
и же на ма, са све шћу да се дру га чи је ау тен тич ни жен ски гла со
ви не би ни чу ли. За то че не у мар ги на ли зо ва но сти, скрај ну те и са
кри ве не од ши ре пу бли ке, на гра да и ува жа ва ња, ау тор ке ис пи су ју 
исто ри ју жен ске дру го сти, жен ских иден ти те та и суд би на. Жен
ски гла со ви при ча ју о про шло сти, исто ри ји по ро ди ца и под не бља 
та ко ти хо и не на ме тљи во да их не би смо ни чу ли да ни је чвр сте 
во ље ау тор ке да вра ти сна гу и му дрост жен ским гла со ви ма ко ји 
су ве ко ви ма по ти ски ва ни и ома ло ва жа ва ни. 

Кључне речи: ги но кри ти ка, иден ти тет, па три јар хат, жен ска 
исто ри ја, жен ско ис ку ство, жен ско пи смо

Ако се по ђе од прет по став ке да „за раз ли ку од му шких ау
то ра, спи са те љи це до жи вља ва ју ’стреп њу од ау тор ства’ 
(anxi ety of aut hor ship), иза зва ну чи ње ни цом да их чин пи
са ња ста вља из ван дру штве но де фи ни са них окви ра жен
ског по на ша ња и иден ти те та, па са мим тим до во ди у пи та
ње њи хо ву жен стве ност и сам њи хов иден ти тет”1, жен ско 

1 Гор дић Пет ко вић, В. (2011) Род и књи жев ност, Увод у род не те о ри је, ур. 
Ми ло је вић, И. и Мар ков, С., Но ви Сад: Цен тар за род не сту ди је АЦИМ
СИ, Me di ter ran pu blis hing, стр. 400.
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стваралаштво/ жен ско пи смо/ жен ска књи жев ност ана ли
зи ра ће се на са свим дру га чи ји на чин. Фе ми ни стич ка књи
жев на кри ти ка по зна је два прав ца, две „шко ле” – фран цу ску 
фе ми ни стич ку те о ри ју и ан гло а ме рич ку књи жев ну кри ти ку. 
Ова пр ва про у ча ва по јам пол не раз ли ке, док се „аме рич ки 
кри тич ко те о риј ски мо дел за сни ва на пој му ро да као дру
штве ној кон струк ци ји пол но сти и за по чи ње но вим от кри
ва њем тра ди ци је, но вим иш чи та ва њем тек сто ва ко је пи шу 
же не, те ана ли зом сте ре о ти па, ми зо ги ни је и сек си зма у ка
рак те ри за ци ји жен ских ли ко ва у књи жев но сти – да би се на
ста ви ла ис пи ти ва њем жен ског ис ку ства, жен ског ства ра ња 
и све жен ског до при но са тра ди ци ји умет нич ке и ан га жо ва не 
књи жев но сти.”2 У окви ру овог прав ца, „у фо ку су па жње су 
но во о тво ре не те ме жен ског ау тор ства и ства ра ла штва, или 
но ви при сту пи по зна тим и при зна тим де ли ма књи жев ног 
ка но на, ко ји ис пи ту ју сте ре о тип не пред ста ве же на или њи
хо ву за сту пље ност и по ло жај у тим тек сто ви ма.”3

На кон ис тра жи ва ња у би бли о те ци Бри тан ског му зе ја, Вир
џи ни ја Вулф ука зу је на „не ви дљи вост же не у кул ту ри и 
на у ци”4; ова ау тор ка от кри ва да се ме сто же не у исто ри ји 
пре до ча ва по јед но ста вље ним и не рет ко увре дљи вим па ра
ле ла ма и по ре ђе њи ма, и да су „ње на не ви дљи вост и мар ги
на ли зо ва ност крај ње кон се квен це сим пли фи ко ва ног па три
јар хал ног де фи ни са ња жен ског иден ти те та као вред но сне 
су прот но сти му шком”5.

„Жен ску књи жев ност обе ле жи ла је, те мат ски и зна чењ ски, 
спе ци фич ност жен ског ис ку ства: хен ди ке пи ра не не си сте
ма тич ним обра зо ва њем и огра ни че не па три јар хал ним при
о ри те ти ма, же не има ју ма ње мо гућ но сти за кре а тив ни ан
га жман и про фе си о нал ни раз вој. Но, све те шко ће ко је обе
ле жа ва ју по ло жај же на до при но се да књи жев ни тек сто ви 
ко је же не пи шу по се ду ју за јед нич ке од ли ке ко је се мо гу си
сте ма ти зо ва ти – за јед нич ке те ме, сим бо ле, из ра жај на сред
ства. То, ме ђу тим, не зна чи да по сто ји уни вер зал на „жен ска 
има ги на ци ја” ко ја ова кву књи жев ност ства ра: ову иде ју те
о ре ти чар ка Илејн Шо вол тер од луч но од ба цу је, ука зу ју ћи да 
се са мо свест же не пи сца кроз књи жев но де ло ис ка зу је на 
на чин при ме рен вре ме ну и ме сту – исто риј ском тре нут ку 
и кул тур ној сре ди ни ко ји фор ми ра ју ње не ста во ве и ми шље
ња... Јед на од мо гућ но сти осве шће ња род них пред ста ва  у 
ко јој се на под сти ца јан на чин ком би ну ју је зик, иден ти тет, 

2 Исто, стр. 398.
3 Исто.
4 Исто.
5 Исто.
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кул ту ра и сек су ал ност оства ру је се кроз ана ли зу књи жев них 
де ла ко је су пи са ле же не. У би ра њу књи жев ног тек ста ко ји 
ће нај бо ље по ка за ти ме ха ни зме род них од но са и рад род них 
сте ре о ти па нео п ход ни су ри зик и оба зри вост”6. 

Илејн Шо вол тер кра јем 70их го ди на два де се тог ве ка упу
ћу је на две вр сте фе ми ни стич ке кри ти ке: на фе ми ни стич ку 
кри ти ку у ужем сми слу (fe mi nist cri ti que) и на ги но кри ти ку 
(gynoc ri tics/gynoc ri ti cism): „Фе ми ни стич ка кри ти ка се ба ви 
иде о ло шким прет по став ка ма књи жев них по ја ва, и њу жен
ски су бје кат за ни ма пр вен стве но као кон зу мент књи жев но
сти ко ју пи шу му шкар ци; ги но кри ти ка ак це нат из у ча ва ња 
ста вља на же ну као пи сца, и у сре ди шту па жње ове вр сте 
кри ти ке је исто ри ја жен ске књи жев но сти, фе но мен жен ске 
кре а тив но сти и је зич ка сен зи би ли за ци ја жен ског”7. Ги но
кри ти ка пред ста вља мул ти ди сци пли нар ну на у ку усме ре ну 
на же не, ко ја у свом ра ду ко ри сти и ме то до ло ги ју дру гих 
на у ка ко је чи не кор пус жен ских сту ди ја, по пут лин гви сти ке, 
со ци о ло ги је, пси хо ло ги је, исто ри је, ан тро по ло ги је. „Ги но
кри ти ка по ла зи од кон сен зу са о ’жен ској пот кул ту ри’, од но
сно од иде је да се жен ско у тра ди ци ји кул ту ре и зна ња увек 
раз ви ја на мар ги ни, упо ре до са глав ним то ком му шког ства
ра ла штва, ко је се мар ки ра – ла жно или не до вољ но ар гу мен
то ва но – као уни вер зал но. Ка те го ри ја ро да се у ги но кри ти ци 
ко ри сти за ис тра жи ва ње исто риј ских и дру штве них усло ва, 
као и дру штве них про це са ва жних у на ста ја њу књи жев них 
тек сто ва ко је су пи са ле же не”8. Ги но кри ти ка је, та ко, „сва
ко ем пи риј ско ис тра жи ва ње ко је до при но си ре кон стру и са
њу жен ске књи жев не тра ди ци је на осно ву ка те го ри је ро да”, 
а та тра ди ци ја је „књи жев но на сле ђе, скри ве но и за там
ње но, не до вољ но из у че но и ти ме учи ње но не ви дљи вим”9. 
Жен ски књи жев ни ка нон мо же се ис тра жи ва ти у скла ду са 
спе ци фич но сти ма жен ске по зи ци је, окол но сти ма у ко ји ма 
де ло на ста је, али и у кон тек сту књи жев ног ути ца ја ко ји су 
делова ли на ау тор ке. 

Из све га овог про из и ла зи пи та ње: ко ли ко сло бо де ау тор ке 
има ју у свом ства ра ла штву, и ко ја је це на те сло бо де? Да 
ли сло бо ди же на све спи са те љи це те же јед на ко и на исти 
на чин? Да ли сва ка спи са те љи ца сло бо ду има као све оп
шту вред ност? Пи шу ћи о раз ли чи тим жен ским суд би на ма, 

6 Гор дић Пет ко вић, В. Уме мо ли да чи та мо род? Кон струк ци ја ро да и 
иден ти те та у ана ли зи књи жев ног де ла, у: Дру штве ноху ма ни стич ки 
огле ди/Ese u ri so ciouma ni ste, ур. Спа ри о су, Л. (2013), Но ви Сад: Фи ло
зоф ски фа кул тет, стр. 87.

7 Гор дић Пет ко вић, В. (2011), нав. де ло, стр. 401.
8 Исто.
9 Исто, стр. 402.
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обраћа ју ћи се же на ма и ства ра ју ћи кул ту ру се ћа ња же на, 
сва ка од њих на не ки на чин пи ше о сло бо ди и о ње ном осва
ја њу. Иа ко не по сто ји уни вер зал ни ар хе тип же не, по сто ји 
уни вер зал но жен ско ис ку ство, и мно штво иден ти те та ко је 
сва ка же на у се би но си.

Го во ри мо ли о иден ти те ти ма же на, он да мо ра мо у об зир 
узе ти ви ше стру кост њи хо вих иден ти те та, из град њу, али и 
њи хо ву про мен љи вост. Раз ли чи ти су узро ци про мен љи во
сти иден ти те та, од ко јих су род, обра зо ва ње, про фе си ја, по
ро дич но ста ње, под не бље, за ви чај на при пад ност са мо не ки 
од њих. Фак то ри про мен љи во сти иден ти те та су ве о ма раз
ли чи ти, али и спе ци фич ни: „У фе ми ни стич ким те о ри ја ма 
иден ти тет је да нас јед на од кључ них те ма, јер је фе ми ни зам 
по ла зио од ус по ста вља ња ка те го ри је ’Же на’ и/или же не што 
је во ди ло не са мо до раз ма тра ња иден ти те та Же на/же не, већ 
и до раз ма тра ња ка те го ри је иден ти те та уоп ште. Упра во из 
тих раз ло га, иден ти тет је да нас и ме сто на пе то сти и спо ро ва 
у фе ми ни стич ким те о ри ја ма – по ку ша ји ус по ста вља ња ка
те го ри је же на и пре и спи ти ва ње иден ти те та до во ди ли су до 
те о риј ских и по ли тич ких раз ми мо и ла же ња”.10

Тач ке спо ре ња и/или пре и спи ти ва ња у ве зи са иден ти те том 
је су ње го ва про мен љи вост на су прот да то сти, али и ње го ва 
ви ше стру кост. Сва ка осо ба у се би но си ви ше стру ке иден ти
те те (по пут ве ре, ра се, ет нич ког по ре кла, кла се, ста ро сти, 
по ла и ро да...), али се услед дру штве них про ме на, лич них 
ин те ре со ва ња и из бо ра, раз ли чи тих окол но сти и про то ка 
вре ме на, еле мен ти иден ти те та ме ња ју. 

„Род ни иден ти тет је део лич ног иден ти те та ко ји се од но си 
на со ци јал ну и лич ну пер цеп ци ју по је дин ца о при па да њу 
од но сно не при па да њу вла сти том би о ло шком по лу. Да нас 
мо же мо го во ри ти о ле пе зи род них иден ти те та ко ја се нај
че шће име ну је фор му лом LGBTTIQ – кров ни на зив за ле
збеј ке, геј, би сек су ал не, тран срод не, ин тер сек су ал не и qu e er 
(квир) осо бе. На ин ди ви ду ал ном пла ну род ни иден ти тет је 
не за ви сан од то га ко ји пол је на ро ђе њу упи сан по је дин
ки/по је дин цу, иа ко се ве ћи део по пу ла ци је иден ти фи ку је 
са би о ло шким по лом. Хе те ро сек су ал не осо бе су ве ћин ски 
део по пу ла ци је, али LGBTTIQ осо бе не тра же не ка по себ на 
пра ва за се бе већ са мо иста пра ва ко ја има ју и хе те ро сек
су ал не осо бе. Со ци ја ли за ци ја је бит на за из град њу род ног 
иден ти те та бар у ис тој ме ри у ко јој на ње го во фор ми ра ње 
ути чу лич не же ље, стре мље ња и скло но сти лич но сти. На 

10 Ду ха чек, Д. (2011) Род и иден ти тет, Увод у род не те о ри је, ур. Ми ло
је вић, И. и Мар ков, С., Но ви Сад: Цен тар за род не сту ди је АЦИМ СИ, 
Me di ter ran pu blis hing, стр. 359.
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дру штве ном пла ну на род не иден ти те те ути чу еко ном ске, 
по ли тич ке, кул тур не, суб кул тур не, ра сне, пол не при ли ке”11.

Раз ли чи ти су те о риј ски при сту пи ко јим се пре и спи ту ју пи
та ња ро да, род них уло га, пој ма и зна ча ја ви ше стру ко сти и 
про мен љи во сти иден ти те та, еман ци па ци је, од но са ’при ват
нојав но’ и ’цен тар(по лу)пе ри фе ри ја’, али и де кон струк
ци ју па три јар ха та и по јам дис кри ми на ци је пре ма же на ма у 
свим сфе ра ма дру штва. Же не су еман ци па ци јом, али и до
стиг ну ћи ма фе ми ни стич ких по ли ти ка и сво јом соп стве ном 
бор бом до шле до то га да су осво ји ле раз ли чи та по ља де ло
ва ња, по пут пра ва на обра зо ва ње и пра ва гла са (да би ра ју и 
бу ду би ра не), као и раз ли чи та по ља мо ћи и од лу чи ва ња и 
то је не спор на чи ње ни ца. Фе ми ни стич ки при ступ иден ти те
ту под ра зу ме ва ана ли зу дру штве них чи ни ла ца ко ји су ути
ца ли на то да иден ти тет же на да нас бу де та кав ка кав је сте. 
Од то га ка ко су са на ма по сту па ли док смо би ле де вој чи це, 
ка ко нас је дру штво об ли ко ва ло да бу де мо же не, на ко ји на
чин нас је то исто дру штво спре ча ва ло (или мо ти ви са ло) да 
ис ко ри сти мо сво је по тен ци ја ле. Та ко ђе, у фор ми ра њу иден
ти те та уло гу има ју чи ни о ци ко ји мо гу има ти ути ца ја на сва
ку ин ди ви дуу, по пут ве ре, ра се, ет нич ког по ре кла, кла се, 
старо сти, по ла и ро да, али и по ре кла.

„Ги но кри ти ка је на уч ни при ступ чи ји је пред мет књи жев
ност ко ју су пи са ле же не, а циљ утвр ђи ва ње за јед нич ких од
ли ка те ли те ра ту ре и ре кон струк ци ја жен ске тра ди ци је”12. 
Же не ау то ри ни су са мо за то че не у сво јој мар ги на ли зо ва но
сти, ни су са мо скрај ну те и са кри ве не од ши ре пу бли ке, на
гра да и ува жа ва ња, већ оне сво јим жен ским пи смом пи шу 
исто ри ју жен ске „дру го сти”, жен ских иден ти те та и суд би на 
ко је де ле. Чи та тељ ке ће на пи са но раз у ме ти, го то во са свим 
си гур но, дру га чи је не го што ће то учи ни ти му шкар ци чи та
о ци. Оне ће се са жи ве ти са ју на ки ња ма чи је при че за пи су ју 
спи са те љи це.

„Је су ли же не успје ле ус по ста ви ти свој ’кул тур ни ка нон’, 
или не што што би се мо гло зва ти ’жен ском кул ту ром’? Ка
ко же не да нас се бе до жи вља ва ју, ка ко се бе ви де, с ко јим се 
дру гим жен ским фи гу ра ма ма сов но иден ти фи ци ра ју, ко је су 
њи хо ве жен ске кул тур не ико не, што про ми чу, што по ми чу 
и ко ме се обра ћа ју? Ко ме, уо ста лом, ја са ма ша љем сво је 
књи жев не по ру ке? Тко су мо је по тен ци јал не чи та те љи це, 

11 Ја рић, В. и Ра до вић, Н. (2011) Реч ник род не рав но прав но сти, Бе о град: 
Упра ва за род ну рав но прав ност, стр. 153.

12 Дој чи но вић Не шић, Б. (1996) Ги но кри ти ка: ис тра жи ва ње жен ске књи
жев не тра ди ци је, Жен ске сту ди је бр. 5/6, Бе о град: Цен тар за жен ске 
студи је. 
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или мо ји чи та те љи? Чи ни се да у су вре ме ној кул ту ри же не 
сво је кул тур не ври јед но сти још уви јек гра де на са моко ло
ни зирају ћим прет по став ка ма”13.

Збир ка при ча Пра ма те ре но во сад ске ау тор ке Ма ри ја не Ча
нак14 са др жи ше сна ест при по вед них це ли на ко је су ис при
ча не жен ским гла со ви ма из про шло сти. Ова спи са те љи ца, 
мо жда би бо ље (и пра вил ни је) би ло ре ћи – при по ве да чи ца, 
по сре ду је жен ску исто ри ју, исто ри ју и суд би ну ба рем јед
ним де лом сва ке од нас. Мо же се по ста ви ти пи та ње за што 
пи ше о же на ма и за што пи ше же на ма, а од го вор би мо гао 
да гла си: а за што да не? Дру га чи је се ау тен тич ни жен ски 
гласови не ће ни чу ти.

Је зик ове збир ке је дру га чи ји, ни јан си ра но ар ха и чан због 
гла со ва из про шло сти, гла со ва же на ма хом не у ких, не пи сме
них, из ру рал них кра је ва, до вољ но ста ро гла сан да нам ство
ри сли ку ста ри це бри жни це ко ја бди и сво јом суд би ном и 
жи вот ним из бо ри ма кре и ра и усме ра ва жи вот и од лу ке сво
јих на след ни ца. На мо мен те је и су ров, као што бе ху и ис ку
ства же на ко је тка ју сво је при че кроз при по ве да ње Ма ри ја не 
Ча нак: не рет ко чуд но ва ти опи си, не сва ки да шњи де та љи и 
не ствар на за па жа ња са мо до при но се да сва ка од чи та тељ ки 
ви ди сли ке до мо ва, пре по зна ми рис су пе, упла ши се ба ти
на и осе ти бол ју на ки ња ових при ча. То је све жен ски бол, 
то су све жен ска ис ку ства и суд би не ко је де ли мо у сво јим 
женским суд би на ма, за о став шти на ма и на сле ђи ма.

Сва ко људ ско би ће за сни ва се, из ме ђу оста лог, на за пи си ма 
сво јих пре да ка и прет ки ња. Да ни је би ло њих, не би би ло 
нас и ко ли ко год се тру ди ли (тру ди ле) да нам жи во ти бу ду 
дру га чи ји, је дин стве ни и кре и ра ни на шим лич ним, ин ди ви
ду ал ним из бо ри ма, уну тар се бе, ипак, но си мо иден ти те те 
оних ко ји су до шли пре нас. Да ни је би ло њи хо вих ис ку
ста ва и на ша би би ла дру га чи ја. Док чи та мо сва ку по је ди
нач ну при чу у зби р ци Пра ма те ре спо зна ју се тра го ви запо
стављене жен ске исто ри је, увек за не ма ре не и не ви дљи ве.

Жен ска исто ри ја – као и жен ско пи смо ко ме и са ма ау тор ка 
при па да – пред ста вља јед ну са свим но ву исто ри ју – исто
ри ју ви ђе ну жен ским очи ма и до жи вље ну од стра не же на. 
Жен ска опа жа ња, њи хо ве суд би не и уло га нај че шће оста ју 

13 Угре шић, Д. (2012) Жен ски књи жев ни ка нон, Са ра јев ске све ске, бр. 37
38, стр. 221226.

14 Ма ри ја на Ча нак (1982, Су бо ти ца), дво стру ка до бит ни ца на гра де Ла
за К. Ла за ре вић за нај бо љу нео бја вље ну при по вет ку на срп ском је зи
ку, сво ју пр ву књи гу, збир ку при ча Улич ни про дав ци ули ца, об ја ви ла је 
2002. Но ви нар ка је Пор та ла о ин ва лид но сти. Об ја вљу је у ча со пи си ма и 
порталима Ср би је и ре ги о на.
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мар ги на ли зо ва не и упра во због то га је ва жно са свим но вим 
при сту пом и на чи ном учи ни ти да се чу је и њи хов глас. Ова
ква књи жев на де ла, ова кве књи жев не ју на ки ње пред ста вља
ју спо ну из ме ђу књи жев но сти и исто ри је, чи ње ни ца и фик
ци је, и ти ме уоб ли ча ва ју пи са ње жен ске исто ри је. Жен ска 
исто ри ја, или жен ска стра на исто ри је, увек је у зва нич ној 
исто ри ји пот пу но за не ма ре на и скрај ну та; ме ђу тим, жен
ским све до чан стви ма ства ра се из у зет но ва жна и вред на ба
за по да та ка дру га чи јег ви ђе ња све та, дру штве них при ли ка и 
до га ђа ја ко ји ма су же не све до чи ле или у њи ма уче ство ва ле.

Бе ле же ћи жен ска све до чан ства, чу ва ју ћи их и пам те ћи их, 
ука зу је се по себ на па жња же на ма раз ли чи тим по го ди на ма, 
обра зо ва њу, на ци о нал ној или за ви чај ној при пад но сти, по
ре клу, је зи ци ма ко је го во ре, и да је им се на зна ча ју. Сво ја 
раз ли чи та жи вот на ис ку ства и до жи вља је оног че му су све
до чи ле или у че му су уче ство ва ле ве ро ват но ни ка да ни су 
ни би ле у при ли ци да ис при ча ју. Сто га, у па три јар хал ном 
дру штву ка кво је на ше, жен ска стра на исто ри је и књи жев не 
ју на ки ње ко је про го ва ра ју гла сом ау тор ке ко ја о њи ма пи ше 
на ша су шан са да се из бо ри мо за свој про стор и осво ји мо 
до дат ну сло бо ду: „ан тро по ло шким и со ци о ло шким ис тра
жи ва њи ма утвр ђе но је да је ма три јар хат, као дру штве на 
струк ту ра мо ћи ана лог на па три јар ха ту ни ка да ни је по сто
јао. Оно што је сте ви дљи во у са вре ме ним то ко ви ма обра зо
ва ња ко ји тре ба да су за сно ва ни на род ној рав но прав но сти 
је сте не до ста так узо ра, при ме ра за углед за де вој чи це”15. 
На су прот ово ме, жен ски гла со ви из про зе Ма ри ја не Ча нак 
го во ре о про шло сти, исто ри ји по ро ди ца и под не бља, ти хо и 
не на ме тљи во, то ли ко не чуј но да, кад не би би ло чвр сте во
ље ау тор ке да се они чу ју, њих не би ни би ло. Књи гом Пра
ма те ре ау тор ка вра ћа сна гу и му дрост жен ским гла со ви ма 
из про шло сти, ве ко ви ма и тра ди ци јом па три јар ха та ућут ки
ва ним и ома ло ва жа ва ним. 

У пр вој при чи из збир ке, ко ја но си на слов „Пр тљаг, у фи ном 
тка њу”, глав ни мо тив је тор ба ко ја је не са мо успо ме на на 
ба ку, не го и ре зер во ар ве ков ног жен ског на сле ђа јед не по
ро ди це, под не бља и ло зе по жен ској ли ни ји. У тој се тор би 
кри је иден ти тет глав не ју на ки ње, па жљи во ткан од пр ве до 
по след ње при че ове збир ке. Тор ба но си на сле ђе, жен ско ис
ку ство, су зе и крв, му дрост и тај не ре цеп те, са ве те за жи вот, 
за шти ту кад тре ба, про стор ка да не до ста је и ме сто ко ме се 
вра тиш ка да из гу биш се бе. Тор ба от кри ва све жен ско ис ку
ство же на за штит ни ца прет ки ња, же на без и ме них, што су их 

15 Ду ха чек, Д. (2014) Сту ди је ро да – од Де кла ра ци је о пра ви ма же не и 
гра ђан ке до дру го га по ла, Бе о град: Цен тар за сту ди је ро да и по ли ти ке, 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, стр. 253.
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са мо по му же вље вом име ну пам ти ли и зна ли: „Мај ка јој се 
по тро ши ла на ра ђа ње и од гој сто ке – ка ко би дру га чи је ку ћу 
одр жа ла то плом? Од ње ни је оста ло ни шта, чак јој се ни име 
не зна. Уку ћа ни су је зва ли Ста ра, а ком ши је На ка. При ча се 
да је то скра ће но од На ран ча. У пре де лу где ће јој се ћер ка 
исе ли ти по крат ком по ступ ку, На ран ча је, без сум ње, ау стро
у гар ско име за кра ву”16. 

Иа ко се по ро дич на ста бла и ро до сло ви ма хом бе ле же и пам
те по му шким чла но ви ма, јер у про шло сти „бе ле жио се да
тум кад се оте ли кра ва (по над ле жном све цу ма кар), али не и 
ка да се ро ди жен ско (не на дле жно) де те”17, ипак је фо то гра
фи ја пр ве уну ке „за вр ши ла на по ча сном ме сту у ба би ној тр
пе за ри ји, од мах по ред ура мље ног пор тре та Јо си па Бро за”18; 
та ко нас ау тор ка уво ди у свет жен ских ли ко ва ко ји, иа ко се 
чи ни да мр зе се бе, ћер ке и уну ке за то што су же не, за пра во 
мр зе суд би не ко је ће их за де си ти. Оне зна ју да је жен ско 
ис ку ство уни вер зал но, вер но се би и те шко по ко ле бљи во: у 
сва ком вре ме ну пат ња, ома ло ва жа ва ње, ни по да шта ва ње и 
зло ста вља ње је сте оно што же не про жи вља ва ју а прет ки ње 
све де вој чи це и де вој ке ко је од га ја ју са мо при пре ма ју на ис
ку ства ко ја их че ка ју, не рет ко их и са ме по ни жа ва ју ћи и зло
ста вља ју ћи. С дру ге стра не, жи ве за бо љи жи вот сво јих на
след ни ца, све сне ко ли ко ће им обра зо ва ње и за по сле ње да ти 
мо гућ ност ве ће са мо стал но сти и сло бо де: „Ва ла ћеш ићи на 
фа кул тет, ма кар ја ’ле ба не је ла!19 – го во ри ла је пред мо ју 
ма ту ру и још јед ном се ње на до бра, пре те ћа же ља по ка за ла 
исти ни том. Обе смо оти шле од ку ће. Ја на фа кул тет, а она… 
мно го да ље. Та мо где хлеб ни је бри га. – Ни ко те не во ли као 
ма ма! Ни ти ку не као она; из нај бо ље на ме ре”20. 

Про ме ну у ста ту су же на тре ба по сма тра ти кроз про цес еман
ци па ци је – из ла ска из сфе ре при ват ног у сфе ру јав ног, што 
је основ ни пред у слов у сти ца њу обра зо ва ња и осве шћи ва ња 
њи хо ве дру го сти. Из ла же њем из утвр ђе них па три јар хал них 
мо де ла под ре ђе но сти, пре ла же њем уцр та них гра ни ца на ре
ла ци ји при ват нојав но и из ла ском из свих пра ви ла ко ја им 
дру штво на ме ће или их под ра зу ме ва, же не оства ру ју по бе
ду, ка ко сво ју лич ну та ко и по бе ду сва ке же не ко ја се на то 
од ва жи ла.

Иа ко се на си ље као мо тив про вла чи го то во кроз све при
че Пра ма те ра, оно је нај за сту пље ни је у при ча ма „Ду шан 

16 Ча нак, М. (2019) Пра ма те ре, Но ви Сад: Зе нит, стр. 90
17 Исто, стр. 48.
18 Исто, стр. 12.
19 Сви кур зи ви у ци та ти ма из збир ке Пра ма те ре су ау тор ки ни.
20 Исто, стр. 24.
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сил ни” и „Вра на, бе ла и од бе гла”. На раз ли чи тим ни во и ма 
пре и спи ту је се те ма род но за сно ва ног на си ља, јед на ко уте
ме ље но, екс пли цит но или им пли цит но ис ка за но и све при
сут но. Ове две при че су до каз да оно, чак и при кри ве но, не
ма уте ме ље ње у са мо јед ној жи вот ној до би, окол но сти ма, 
бо ле сти, не чи јој на ра ви или слич но, не го у – дру го сти. Же на 
је у па три јар ха ту увек дру га, под ре ђе на, мо ра би ти по ни зна 
и тр пе ти сва ку вр сту на си ља и по ни же ња. У пр вој при чи, 
Ча нак пи ше о бес по моћ но сти ста ри це ко ја у сво јој бо ле сти 
до вољ но па ти, али и тр пи звер ско на си ље од стра не свог 
му жа, уо ста лом, као и це лог жи во та. „Уда рао ју је док јој 
нос не по пла ви, не оба зи ру ћи се на ње на за по ма га ња. С два 
пр ста би мо гао да јој здро би тај та ну шни ла кат. Це лу да је 
све же у чвор, та ко ста ње ну и ду гач ку. – Не мој ме, Ду ша не! 
– по на вља ла је до из не мо гло сти. Да је до крај чи јед ним удар
цем сво је ме сар ске ша ке, па да му ви ше не за пи ша ва по сте
љу. – Ај ме, Ду ша не, не мој! Ај ме ме ни! Ка ко је она гу би ла 
ра зум, та ко је он гу био стр пље ње. Био је ки ван на жи вот”21. 
То „Пу сти ме, Ду ша не”, „Ма ни се, Ду ша не”, „Не мој, Ду
ша не” од је ку је не са мо овом при чом, не го и це лом књи гом, 
жен ском исто ри јом и пи смом, те ра су зе на очи, мр ште ње и 
за зор. С дру ге стра не, у при чи „Вра на, бе ла и од бе гла” при
ка зан је раз вој же не од жр тве до по бед ни це – по бед ни це над 
на сил ни ком, над жи во том, али и над са мом со бом. Мо тив 
фо то гра фи је на ко јој ју на ки ња ове при че има че ти рипе т го
ди на, а њен та да шњи муж има фик са ци ју да же ли баш ту 
де вој чи цу, чи сту, по слу шну и не ви ну, пр ва је сце на у ко јој 
се упо зна је мо са жи во том ове же не:  

– Ту де вој чи цу сам ја ви део у те би још пр ве ве че ри ка да 
смо се упо зна ли. Ис под те тво је мрач не ма ске, кур вањ ске 
сук ње и свих тих сло је ва шмин ке… та мо је са мо јед на 
де вој чи ца жељ на љу ба ви. Ту де вој чи цу хо ћу! Њу хо ћу да 
осло бо дим. И због ње сам остао. Знаш ко ли ко си ми би ла 
од бој на ка да смо се упо зна ли. (...)

– Осло бо ди ћу је, ма кар те то уби ло! – го во рио је. – Куч
ку тре ба ту ћи, кур ву уна ка зи ти, а де вој чи цу пу сти ти да 
жи ви. Ту де вој чи цу во лим! 

Да ли је то би ла уз вра ће на љу бав? Те шко је ре ћи. Он је во
лео де вој чи цу, ја ње га и та ко смо се ју ри ли у том љу бав
ном тро у глу, сва ко са сво јим нео д го во ре ним пи та њем као са 
тоља гом из над гла ве.

21 Исто, стр. 98.
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(...) Се ћам се ка ко ме је те рао да пре ста нем да пу шим, за
то што је ње гов ду хов ни учи тељ алер ги чан на ду ван; да се 
уго јим, јер жен ско не сме да је ћо шка сто; да но сим бе ло, 
из чи сте обес ти.”22 

Тра же ћу у њој де вој чи цу, вра ћа ју ћи је ти ме у де тињ ство, 
вра ћао је се ћа њи ма ко ја јој ни су би ла дра га, од ко јих је же
ле ла да по бег не као што је же ле ла да са не стр пље њем по
бег не и од де тињ ства, ни не слу те ћи да јој не ће би ти бо ље, 
да ће је жен ска суд би на увек са че ка ти: суд би на да тр пи и 
бу де по ни зна, да бу де жен стве на, не жна и бес по го вор но по
слу шна, као де вој чи ца са фо то гра фи је, све што ни је же ле ла 
да бу де. 

„– Ле па си кад си по ни зна – го во рио ми је и та да је ме ни 
би ва ло му ка. Нит’ сам од го ва ра ла, нит’ сам по вра ћа ла. – 
Не во лим кад си ту жна, али то те смек ша. Про жен стве
ниш се. И то пла ка ње те не ка ко про чи сти. Оде его, оде 
и куч ка.

Ма, ја сно: куч ке су бе сне, а же не ту жне. Увек се ко ле бам 
из ме ђу та два ста ња, не ре кох ли већ. Још као де вој чи цу 
на у чи ли су ме да о све му ћу тим.”23 

Тра же ћи у њој де вој чи цу са фо то гра фи је, пра ве ћи је, сла ма
ју ћи је и уби ја ју ћи је ла га но, пре да но и по све ће но уни шта
вао јој је не са мо из глед, не го и ком плет но би ће, сва ки њен 
иден ти тет и по сто ја ње. А све у име љу ба ви: „До зво ли ла сам 
му да ми по чу па нок те (...) Скра тио ми је ко су и про ду жио 
сук ње. Док ме је ши шао пр ви пут, пла ка ла сам као да ми 
ре же пр сте; вре ме ном сам се на ви кла и све ма ње је бо ле ло. 
Вра тио ми је при род ну бо ју ко је сам се је два се ћа ла. – Блат
но ко са…”24. Спо зна ју да тре ба и мо ра дру га чи је, ју на ки ња 
ове при че про жи ве ла је на нај те жи на чин, пре жи вев ши све 
об ли ке на си ља и зло ста вља ња: „као си ло ва ње у ко јем се тру
дим да ужи вам, јер сам ода бра ла да жи вим са по чи ни о цем, 
јер сам му пре да ла сва пра ва на сво је те ло, јер сам као же на 
ду жна да пру жам за до вољ ства и да про из во дим хра ну.”25 

И зби ља, је ли то свр ха же на са ко јом се оне ми ре? У си ту
а ци ји па три јар хал ног мо де ла по на ша ња и уна пред ја сно за
цр та них уло га по ко јем је же на по ни зна и ду жна да за до во
ља ва по тре бе свог му шкар ца и бо ра ви у ку ћи – да. При ват на 
сфе ра, на ме ње на же на ма у па три јар хал ним дру штви ма, као 
јед ну од нај и зра же ни јих од ли ка има упра во то. Сто га, не 

22 Исто, стр. 114.
23 Исто, стр. 119.
24 Исто, стр. 120.
25 Исто, стр. 121.
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чуди ин си сти ра ње ау тор ке да у овој при чи ова ко на гла си с 
јед не стра не на си ље ко је тр пи, а са дру ге по тре бу ју на ки ње 
да ис при ча, да се оправ да за што је мо ра ла да оде.

Мал тре ти ра ња, ко ја је глав на ју на ки ња ду го тр пе ла, су прот
ста вља ла се, али не до вољ но, по ди ла зи ла им на да ју ћи се да 
ће пре ста ти, из гра ди ла су је у же ну ко ја је ре ши ла и ус пе ла 
да оде. Ску па са фо то гра фи јом де вој чи це.

Ску па са на си љем, и ста вом му шких ли ко ва у овој збир ци 
при ча да су же не ту да за до во ље, иде и те за да је же на хи
сте рич на (Ако не ма му шко да јој кро ти хи сте ри ју на доња 
врата26), да са мо тра жи удоб ност, да је зах тев на и раз ма же
на, а тре ба ло би са мо да бу де по ни зна. „Же не тра же удоб
ност – го во рио је про по ве дач ким то ном. – Док ти ни си до
шла, ни шта ми ни је тре ба ло! Сад од јед ном, тре ба све! То пла 
во да, гре ја ње, рер на… Без све га то га ја мо гу сам! А са же ном 
не мо жеш без лук су за! Па мет ни љу ди су из ра чу на ли: јеф ти
ни је је пла ћа ти кур ву, не го др жа ти же ну у ку ћи!”27; „Хо ћеш 
да ти бу де ле по са мном? Са мо јед но тре ба да ура диш. Да 
бу деш по ни зна! Кад си по ни зна, он да мо гу да те во лим”28.

Же не, ју на ки ње ове збир ке, го то во су све – за штит ни це. Би
ло да се ра ди о прек ти ња ма: А пра ти ћу те, до кле год си жи
ва и су три дан до под не!29, или о на след ни ца ма: „Са мо сам 
ду бље и твр до кор ни је ћу та ла о све му – да не нер ви рам мај
ку ви ше не го што је нео п ход но”30. Ка да се ра ди о здра вљу, 
жи во ту и суд би ни њи хо вих на след ни ца или на след ни ка, не 
би ра ју сред ства, иду до кра ја и ре зо лут не су у сво јим од лу
ка ма, за штит нич ки и у пот пу но сти ре ше но на сту па ју: „Он да 
је мир но се ла и по но ви ла још јед ном свој зах тев. – Ја одав де 
не ми чем док ми не да те упут за Бе о град!”31 Увек у сва кој 
при ли ци оне бди ју, чу ва ју и над гле да ју, чак и по сле смр ти: 
„Ка да је на пра вио ба би но ву пре сли цу, вра тио се ку ћи у пра
ви час да је са њом са хра ни. Она пре де ву ну од обла ка и 
гледа га за до вољ но, с не скри ве ним по но сом”32. 

Жен ски гла со ви го во ре нам из про шло сти, али из са да шњо
сти и бу дућ но сти, из глав них ју на ки ња и нас са мих, пре при
ча ва ју ћи и при по ве да ју ћи жен ску исто ри ју и жен ску суд би
ну утка ну у иден ти тет сва ке од нас, јер: „Иа ко је већ одав но 

26 Исто, стр. 130.
27 Исто, стр. 141.
28 Исто, стр. 153.
29 Исто, стр. 17.
30 Исто, стр. 39.
31 Исто, стр. 59.
32 Исто, стр. 51.
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не ма, по не кад ми се ја ви из ме не са ме. Са мо отво рим уста 
и она иза ђе – као да ни кад ни је ни од ла зи ла! Је зи во, ка ко се 
све окре ће и по на вља. Пр во сам ја иза шла из ње, а го ди на ма 
ка сни је, она из ме не. Обе не по зва не. – Ти си део ме не! – го
во ри ла је. – Не знаш ти шта је то. Раз у ме ћеш кад бу деш 
има ла сво је. Тек та да, не пре!”33. Ко ли ко год на сле ђи ва ле од 
сво јих прет ки ња иден ти те те, ис ку ства, осе ћа је, тра ди ци ју, 
вред но сти, ипак су на след ни це, ба рем до не кле, вер не се би 
и са мо стал но из гра ђу ју соп стве не иден ти те те, твр до гла во и 
са мо стал но: „Из пла ча сам пре шла у го вор, ода тле сам уско
чи ла у ћу та ње, из ћу та ња у за пи си ва ње, где сам још увек”34.

Же не су кроз исто ри ју, па три јар хал ним си сте мом вред но
сти, оби чај них пра ва и тра ди ци јом на вик ну те на на си ље 
ко је тр пе, али и на ко је су на вик ну те и при пре ма ју сво је на
след ни це. У овој збир ци, на си ље је јед но од нај за сту пље ни
јих и нај све о бу хват ни је опи са них мо ти ва. На си ље је збир 
ис ку ста ва на ко ја мај ке при пре ма ју сво је ћер ке: “По ред свих 
да ро ва ко је је имао, по ка за ло се да мој дра ги уда ра бо ље 
ша ма ре не го мо ја мај ка не кад. Без има ло не до ре че но сти! 
Је сам ли го во ри ла о по ни ра њу и уз но ше њу? По не кад се јед
но став но тре ба при зе мљи ти – ни ис под, ни из над, не го се 
баш са ста ви ти са зе мљом. У том слу ча ју, ша мар је као вр
ста аси стен ци је, зар не? – Мо гао бих да те за да вим и да не 
треп нем!”35

Исто та ко, од ро ђе ња и нај ра ни јег де тињ ства тре ти ра не су 
и уче не на сво ју дру гост, да су ма ње вред не и тре ба да бу ду 
по ни зне и тр пе увре де це лог жи во та: „– Јед ну уну ку имам. 
– Јед ну упи шу љу? – та ко се не кад са сим па ти јом и ни по да
шта ва њем го во ри ло за жен ску де цу, што из ми ло ште, што 
про тив уро ка, што из раз о ча ра ња – све за ви сно од сте пе на 
за ту ца но сти за јед ни це”36. Исто та ко, ју на ки ње ових при ча 
ро ди те љи, по себ но оче ви, по ни жа ва ју и мал тре ти ра ју, сма
тра ју ћи да су ту да их слу же и да им то ро ђе њем и по лом 
при па да. Па три јар хал ни си стем вред но сти и су бли ми ра на 
па три јар хал на тра ди ци ја у ко јој је же на увек и сву где под
ре ђе на му шкар цу утка ни су ка ко у жен ску исто ри ју, та ко и 
у при по ве да ње о жен ском ис ку ству и жен ским суд би на ма: 
„– До дај дер! – по ка зао је на лон че во де ко је му је би ло на 
до хват ру ке. Али тре ба ло је ис пру жи ти, са гну ти, мо жда чак 

33 Исто, стр. 19.
34 Исто, стр. 37.
35 Исто, стр. 44.
36 Исто, стр. 86.
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и оди ћи по за ди ну са тро но шца. Лак ше је би ло под вик ну ти, 
па да га дво ре и слу же”37. 

Ка да же на, у овом слу ча ју ћер ка, од лу чи да се су прот ста ви 
ова квом на чи ну по на ша ња, то је хе рој ски чин ко ји по ка зу је 
њен пре о бра жај из жр тве у по бед ни цу ко ја по чи ње да са
мо стал но до но си од лу ке о свом жи во ту и да љој суд би ни: 
„– На! – ре кла је од сеч но, тут нув ши му лон че у ша ке, а он да 
ушла у ку ћу да спа ку је се бе и де те. Су тра дан је без по здра ва 
оти шла из род ног ме ста и ни је се ви ше освр та ла”38. 

Фи ним тка њем ре чи, сме њи ва њем ар ха ич ног го во ра и мо
дер ног слен га, ка ко ко јој од ју на ки ња при ча и „при ли чи”, 
Ча нак из ли ста ва жен ске ли ко ве са ко ји ма мо же мо да се 
иден ти фи ку је мо, или да у њи ма пре по зна мо не ке од же на 
ко је нас окру жу ју. Сва ка у се би но си же ље, хте ња, пла но
ве, али и – стра хо ве. У при чи „Стра хо ви пред гра ђа”, при чи 
о „цур ба би” („на зив за де вој ку ко ја је пре зре ла за уда ју и 
по род”39) ко ју је „ода брао” и „спа сао”, ка ко је сам ми слио, 
њен парт нер ко ји јој је по ну дио да жи ви код ње га, ју на ки ња 
пр во уо ча ва да не ма же на прет ход ни ца ко је би је до че ка ле, 
упу ти ле, ана ли зи ра ле, али ве ро ват но и са чу ва ле: „Ни је би ло 
ни јед не ба бе да ми се об ра ду је (обе су одав но умр ле), чак ни 
мај ке ко ја жељ но иш че ку је тај час да по ста не све кр ва. Цур
ба бе обич но има ју ту сре ћу да из мак ну све кр ви ној зло би, 
али за то у на сле ђе че сто до би ја ју сву па кост бив ших же на 
или ту ђу ћер ку ко ју уве ли ко свр би пу бер тет”40.

Осим то га, упо зна ју ћи се са но вим, брач ним жи во том, упо
зна ва ла се са но вим, ка ко ау тор ка ка же, лук су зним стра хо
ви ма. „Је ди но о че му же на тре ба да бри не је: ка ко да му 
удо во љи, увек и на сва ком ме сту. И да се пла ши ако јој то не 
успе ва. С раз ло гом, јер то је при зе ман страх – чу вар оп стан
ка! Пла шим се да га не уз не ми ра вам сво јим три ча ри ја ма. 
За то оћу тим кад год мо гу и знам да не ма то га о че му не мо
же да се ћу ти. Пла шим се да га не про бу дим, сла бо под но си 
све тлост. За то се из ју тра обла чим у мр клом мра ку и сад већ 
не по гре ши во би рам оде ћу по тек сту ри, као да сам ро ђе на 
сле па. Пла шим се да не пра вим бу ку, пре о се тљив је на зву
ке. За то хо дам ме ко, али још увек не умем да про ђем кроз 
за тво ре на вра та. Ти ши на је ва жан са сто јак до бре ку хи ње. 
Шер пе не сме ју да се су да ре, ни ти да се про си па хра на. Кра
ста вац тре ба сит ни је се ћи, лук и мр кву на круп но – ни ка да 
рен да ти! Су па се је де кад по при ми соб ну тем пе ра ту ру. Увек 

37 Исто, стр. 95.
38 Исто.
39 Исто, стр. 112.
40 Исто.
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са би бе ром, ма ко ли ко да нам шко ди, Пла шим се кад ка сни 
на ру чак, а не кад ка сни са ти ма. Да му се ни је шта де си ло? 
Пла шим се да по зо вем и про ве рим. Ако ка сни, си гур но има 
раз лог ко ји је ва жни ји од ме не и до ћи ће кад до ђем на ред”41. 
Из сва ке од ових ре чи из би ја зеб ња, не из ве сност и – страх; 
на сва ком ко ра ку, у све му и све је у жи во ту ове ју на ки ње – 
страх: ег зи стен ци јал ни страх, страх за жи вот, страх од ба ти
на, страх уме сто ва зду ха, страх уме сто љу ба ви и спо кој ног 
жи во та, страх ко ји не би тре ба ло ни име но ва ти, ни де фи ни
са ти. Ау тор ка овом при чом при зи ва са о се ћа ње чи та тељ ки 
(да ли и чи та ла ца?), под се ћа ко ли ко је тан ка гра ни ца из ме ђу 
нај ве ћих оче ки ва ња и нај цр њих слут њи, ука зу је на бес по
моћ ност сва ко дне ви це ко јој се са мо нај хра бри је од у пру. Ка
ко је тра ди ци ја на ла га ла, же на ма не кад ни је би ло до зво ље но 
да са ме би ра ју са ким ће сту пи ти у брак: „Има ла је две ве
ли ке љу ба ви, а уда ла се из ту ђег ра чу на ко ји је во ди ла тре ћа 
се стра”42. С дру ге стра не, њи хо ва ис ку ства су би ла не пре ви
ше бо га та, али са свим до вољ на за раз ли чи те прет по став ке о 
при ро ди љу ба ви и пат ње: „Пи та ла сам Ме сец гле да ју ћи га 
го лим оком да ли је исти на да пла ће на љу бав за и ста ма ње 
ко шта од оне дру ге и за што нам не до ста ју око ви кад их се 
осло бо ди мо”43. 

Ве ков на те жња и бор ба же на нај пре за пи сме ност, па за 
обра зо ва ње и пра во на из бор, од лу чи ва ње о свом здра вљу и 
те лу, пра во да же не би ра ју и бу ду би ра не са мо су те ко ви на 
на шег за јед нич ког за не ма ре ног, скрај ну тог и веч но ни по да
шта ва ног жен ског иден ти те та. На дру га чи ји на чин ово је у 
сво јој збир ци, гла со ви ма сво је ју на ки ње и ње них прет ки ња 
ис при ча ла ау тор ка Ма ри ја на Ча нак.

Мо тив зми је ко ји се не јед ном ја вља, али у по след њој при чи 
„Пле шу ћи са зми јом” до ми ни ра, за раз ли ку од тра ди ци о нал
ног при ка за зми је као зле ко би, смр ти, не сре ће и стра ха, ов
де при ка зу је и опо зит све му то ме – со ли дар ност и се стрин
ство: „Она ко ја нас је из ба ви ла из ти ра ни је ра ја, не тра же ћи 
за уз врат да јој се кла ња мо. Ис це ли тељ ка”44. 

Шти ти и све ти се ка да тре ба, под сти че на бег и про ме ну, 
да је сна гу же ни по се стри ми и ра ђа у њој бун тов ни цу, мо
жда ти ме на ја вљу ју ћи бу ду ћа де ла Ма ри ја не Ча нак о же на
ма који ма сво ја ис ку ства оста вља мо као ама нет, та ли сман 

41 Исто, стр. 113.
42 Исто, стр. 91.
43 Исто, стр. 143.
44 Исто, стр. 144.
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и за о став шти ну за (дру га чи ји) жи вот: „Све те про шло сти и 
да ље су у ме ни, жи ве и страх се рва са жуд њом”45.
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ANCESTRESSES AND FEMALE LEGACY  
IN MARIJANA ČANAK’S FOREMOTHERS

Abstract

Using the term “gynocriticism”, coined by Elaine Showalter fifty 
years ago, and other critical practices which explore the creativity of 
women, the paper sets out to explore continuity of women’s narratives 
about experience, change, happiness and misfortune represented in the 
second book of stories by Marijana Čanak. Her collection of stories, 
titled Pramatere easily translated as “Foremothers”, delves deep 
into the lives of several generations of women who fight against the 
shortcomings of their respective lives, and struggle to keep the legacy 
of their grandmothers and mothers alive. Marijana Čanak focuses on 
the aims gynocriticism has defined as the most important, such as the 
objective to change the maleoriented literary heritage and to focus 
on the lives of women who have been silenced, marginalized and 

neglected. 

Keywords: gynocriticism, identity, patriarchy, women’s history, wom
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