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(РЕ)ВАЛОРИЗАЦИЈЕ И (ДЕ)КАНОНИЗАЦИЈЕ
(Валоризација разлика, ур. Светлана Томић, Алтера, Фондација 
мултинационални фонд културе, Београд, 2013)

Ис тра жи ва ње ли те ра ту ре ко ју су у про шло сти пи са ле же не под ра зу ме ва пар ци-
јал ност, су о ча ва ње са за там ње ним ме сти ма исто ри је, дис кон ти ну и тет и не си сте ма-
тич ност до са да при ку пље них са зна ња, као и пер ма нент но от кри ва ње но вих по да та-
ка, тек сто ва, ве за. У том сми слу за ову вр сту на уч но-ис тра жи вач ког ра да ве ли ки зна-
чај има по ја ва збор ни ка ра до ва по све ће них јед ној аутор ки јер је то вр ста пу бли ка ци-
је у ко јој је мо гу ће оку пи ти раз ли чи те при сту пе и те о риј ско-ме то дич ке по ступ ке, 
чи ме се по ка зу је плу ра ли зам раз ли чи тих ин тер пре та тив них мо ду са и кон сти ту и ше 
се це ло ви ти ја сли ка о де лу, зна ча ју и мо гу ћим ту ма че њи ма аутор ке и ње них де ла. 

Ка да го во ри мо о књи жев но сти ко ју су пи са ле же не (у си сте му срп ске књи жев но-
сти), ба ви мо се из ван ка нон ским по ја ва ма, да кле оним де ли ма и аутор ка ма ко је нај че-
шће ни су у уџ бе ни ци ма и фа кул тет ским про гра ми ма, чи ја се де ла рет ко пре штам па-
ва ју, а не рет ко су оста ла за пам ће на ис кљу чи во у не пре глед ном пе ри о дич ком окру-
же њу. Да кле, го во ри мо о оним књи жев ни ца ма о чи јем ства ра ла штву зна ју углав ном 
ис тра жи ва чи и ис тра жи ва чи це про фи ли са них ин те ре со ва ња и они ко ји су по све ће ни 
овој вр сти род но осве шће ног про у ча ва ња. По ја ва збор ни ка у овој обла сти пред ста-
вља је дан од кључ них ко ра ка у ре ва ло ри за ци ји жен ског ства ра ла штва и (ре/де)кон-
стру и са њу ка но на. Ипак, уви дом у ем пи риј ско, на ме ће се пи та ње о до ме ти ма ова квих 
по ду хва та у оп штем окру же њу (срп ске) на у ке о књи жев но сти, ње не исто ри је, те о ри-
је и кри ти ке, ко ја, чи ни се, већ де це ни ја ма оста је на истим по зи ци ја ма, аути стич но 
од би ја ју ћи сва ку мо гућ ност про ме не соп стве ног (са мо)из гра ђе ног си сте ма, по чев ши 
од при ме не са вре ме них те о риј ских па ра диг ми, пре ко кри те ри ју ма ва ло ри за ци је, па 
до мо ду са де скрип ци је књи жев но-исто риј ских про це са и по ја ва. Књи жев ност ко ју су 
ства ра ле же не, тзв. књи жен ство, обе ле же на је дру га чи јом па ра диг мом, суб вер зив ним 
по тен ци ја лом тек сто ва и ак ти ви змом аутор ки на по љу про ме не дру штве них узу са. 
Овај кор пус тек сто ва сво јим спе ци фи ку мом по зи ва на дру га чи је про ми шља ње, на 
при ме ну оних те о риј ских мо де ла ко ји до во де у пи та ње уни вер за ли стич ко схва та ње 
књи жев но сти и под ра зу ме ва не књи жев не и естет ске вред но сти, по зи ва на уоча ва ње 
и оно га дру гог, дру га чи јег, у од ре ђе ном вре ме ну и окру же њу. Ипак, без об зи ра на ве-
ли ку за ма гље ност овог де ла кул ту ре и књи жев но сти, ни је до вољ но, а че сто ни упут но, 
го во ри ти ис кљу чи во о не прав ди књи жев них исто ри ча ра и ди ја хро ниј ских про це са, 
већ је ну жно обез бе ди ти што су ве ре ни ја мо гу ћа ту ма че ња и ши ри ну ис тра жи ва ња 
ко ја ће се ква ли те том и ре ле вант но шћу на мет ну ти, те та ко ство ри ти мо гућ ност да се 
по ти сну те по ја ве угра де у фо кус са вре ме них про у ча ва ња. Да кле, мно го ва жни је од 
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под се ћа ња на од го вор не за за бо рав и за ума њи ва ње зна ча ја по је ди них књи жев ни ца, 
њи хо ви де ла или књи жев но сти ко ју су пи са ле же не уоп ште, ва жни је од жа ла за про-
ху ја лим вре ме ни ма у ко ји ма се аутор ке ни су по ја вљи ва ле као ре ле вант на те ма на уч-
них ис тра жи ва ња и из да вач ких ин те ре со ва ња, је сте си сте ма тич но и уте ме ље но ис-
тра жи ва ње њи хо вог жи во та и ра да, као и те о риј ски за сно ва но и ар гу мен то ва но ту-
ма че ње њи хо вих тек сто ва. У том сми слу по ја ва на уч них сту ди ја, про фи ли са них ча со-
пи са, на уч них про је ка та ко ји се ба ве овом те ма ти ком, а, сва ка ко, и штам па ње збор ни-
ка по све ће них јед ној аутор ки пред ста вља ју из у зет но ва жне до га ђа је у ис тра жи ва њи-
ма ко ја као пред мет има ју жен ско ства ра ла штво. 

То ком 2013. го ди не штам пан је збор ник ра до ва о Дра ги Га ври ло вић, на кон што је 
у ју ну 2012. у Срп ској Цр њи, род ном ме сту аутор ке, ор га ни зо ван раз го вор о ње ном 
ства ра ла штву. Дра га Га ври ло вић (1854-1917) је пр ва же на ро ма но пи сац у срп ској књи-
жев но сти и пр ва аутор ка за ко ју би смо мо гли ре ћи да пи ше отво ре но фе ми ни стич ки. 
Ње но нај зна чај ни је де ло Де во јач ки ро ман об ја вљи ван је у на став ци ма то ком 1889. 
го ди не у ча со пи су Ја вор, а то ком жи во та аутор ке ни је пре штам пан у фор ми књи ге. 
Ова кво из да ње ро ман је до био тек 100 го ди на на кон пр вог об ја вљи ва ња 1990. (прир. 
Вла ди мир Ми лан ков), а за тим и 2007. (прир. Ја сми на Ах ме та гић). Књи жев но-исто риј ска 
суд би на Де во јач ког ро ма на је би ла та ква да је остао на стра ни ца ма ча со пи са, па ово 
де ло ни је има ло аде кват ну ре цеп ци ју у свом вре ме ну. Из истих раз ло га за ње га ни су 
зна ле ни књи жев ни це у ме ђу рат ном пе ри о ду, те се ни су мо гле на до ве за ти на ства ра-
ла штво Дра ге Га ври ло вић, што би би ло по себ но зна чај но јер је ова аутор ка ко ри сте ћи 
ве о ма ве што фор му жен ског обра зов ног или бил дун гсро ма на, су ве ре но из не ла фе-
ми ни стич ко-еман ци па тор ске иде је. Због зби ра свих књи жев но-исто риј ских окол но сти 
уну тар ко јих се на шло, ства ра ла штво Дра ге Га ври ло вић тек у но ви је вре ме до би ја 
са вре ме на ту ма че ња и си сте ма тич ни је про у ча ва ње. У том сми слу по ја ва збор ни ка 
Ва ло ри за ци ја раз ли ка уред ни це Све тла не То мић пред ста вља ва жан да тум у исто ри ји 
ре цеп ци је ства ра ла штва ове аутор ке.

Збор ни ком до ми ни ра ју две це ли не: На уч ни члан ци и При ло зи. У пр вој се на ла зе 
ра до ви по све ће ни ства ра ла штву Дра ге Га ври ло вић ко је пот пи су ју Маг да ле на Кох, Гор-
да на П. Сто ја ко вић, Кри сти на Сте ва но вић и Бо ја на Ан ђе лић, са увод ним тек стом Све-
тла не То мић, а у дру гом де лу се на ла зи про прат ни ма те ри јал, где се као нај зна чај ни ји 
при лог из два ја но во от кри ве ни текст Дра ге Га ври ло вић, као и пре штам па ни фељ тон 
из ли ста Прак тич на же на, по све ћен Де во јач ком ро ма ну, ко ји је из ла зио то ком 1985. 
го ди не. Под на слов збор ни ка је „збор ник ра до ва са на уч ног ску па о Дра ги Га ври ло вић“, 
ме ђу тим ин фор ма ци ја о ор га ни за ци ји и из да ва чу по ка зу је да ни јед на на уч на ин сти-
ту ци ја ни је би ла за ин те ре со ва на за ор га ни за ци ју ску па и из да ва ње збор ни ка, што у 
ве ли кој ме ри по ка зу је од нос на ше на у ке, као и из да ва штва пре ма овој вр сти ис тра-
жи ва ња. Та ко је збор ник ре а ли зо ван као ре зул тат ен ту зи ја зма и прег ну ћа ње го ве 
уред ни це, ко ја у ње го вом уво ду ис ти че те шко ће са ко ји ма се су сре та ла при ли ком 
ор га ни за ци је раз го во ра о аутор ки, као и при ли ком тра же ња из да ва ча ко ји би стао 
иза овог про јек та. Због ова кве си ту а ци је где ор га ни за ци ја ни је у окви ру на уч не ин-
сти ту ци је, а број уче сни ка раз го во ра је ма њи од де сет, пи та ње је у ко јој ме ри се мо же 
го во ри ти о „на уч ном“ ску пу, али од те фор мал не чи ње ни це сва ка ко је ва жни ји ре зул-
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тат, а то је штам па ње ове пу бли ка ци је. Овим до га ђа јем Дра га Га ври ло вић се укљу чу је 
у низ ко ји са чи ња ва све га не ко ли ко књи жев ни ца са збор ни ком о свом ства ра ла штву. 

У на уч ном де лу збор ни ка по себ но тре ба ис та ћи тек сто ве Маг да ле не Кох и Гор да не 
Сто ја ко вић. Маг да ле на Кох ана ли зом есе ја Дра ге Га ври ло вић опи су је и ре кон стру и ше 
ме сто ове аутор ке у исто ри ји срп ског фе ми ни стич ког есе ја. Су ми ра ју ћи до са да шњу 
ре цеп ци ју де ла Дра ге Га ври ло вић, М. Кох из вла чи за кључ ке ко је се ти чу по сто ја ња 
из ве сне ко ри сти од за ка сне ле ре цеп ци је ко ја је из бе гла зам ке сте ре о ти пи за ци је аутор-
ки ног опу са и отво ри ла мо гућ ност за са вре ме ну кон тек сту а ли за ци ју ства ра ла штва 
ове аутор ке у окру же њу књи жев но сти на пре ла ску 19. у 20. век. Свр ста ва ју ћи есе је 
Дра ге Га ври ло вић у ак ти ви стич ки тип есе ја ко ји је прак ти ко ва ла пр ва срп ска фе ми-
нист ки ња Дра га Де ја но вић, М. Кох по ка зу је ка ко се пр ва ро ман си јер ка на ше књи жев-
но сти укљу чи ла у про је кат еман ци па ци је же на. По се бан до при нос овог ра да и оно 
што му да је ши ри ну за кљу ча ка је сте то што ана ли зом ових тек сто ва М. Кох да је ти по-
ло шки опис жен ског, фе ми ни стич ког, у од но су на „му шки“ есеј, обра зла же раз ло ге 
због ко јих је мо гу ће го во ри ти о по сто ја њу овог жан ра, и као ди стинк тив не од ли ке 
из два ја сло бо ду ком по зи ци је, ин ти ми стич ку тач ку гле ди шта, при су ство жен ског су-
бјек та, емо ти ван је зик, кон цен тра ци ју на лич ни став, по ле мич ки тон, при су ство ко ло-
кви ја ли за ма. До дат ну пер спек ти ву ра ду Маг да ле не Кох да ла би ана ли за есе ји стич ких 
де о ни ца у Де во јач ком ро ма ну и ду жим при по вет ка ма Дра ге Га ври ло вић и њи хо во 
по ве зи ва ње са фор мал но есе ји стич ким тек сто ви ма.

Рад Гор да не Сто ја ко вић као кон текст свог ис тра жи ва ња, та ко ђе, узи ма ши ру сли ку, 
у овом слу ча ју еман ци па тор ски про је кат ко ји је по сто јао у да на шњој Вој во ди ни кра јем 
19. ве ка. Ко ри сте ћи се ме то дом ана ли зе дис кур са и при ме ном те о ри је род них сту ди-
ја аутор ка ана ли зи ра не ко ли ко тек сто ва раз ли чи тих ауто ра ва жних за еман ци па ци ју 
же на на ста лих кра јем 19. ве ка у чи ји кор пус укљу чу је и но во от кри ве ни текст Дра ге 
Га ври ло вић За што де ца не по шту ју сво је ро ди те ље она ко ка ко би тре ба ло. Ова квом 
ана ли зом Г. Сто ја ко вић же ли да по ка же про цес кре и ра ња жен ских уло га у дру штву и 
при том ло ци ра глав ни до при нос Дра ге Га ври ло вић у ис ку стве ној за сно ва но сти ње ног 
тек ста и ана ли зе по ро дич них од но са. Као и у слу ча ју ис тра жи ва ња М. Кох, из у зет но 
би би ло дра го це но про ши ри ти пред мет ова ко усме ре не ана ли зе и у сме ру дру гих 
тек сто ва и по ка за ти у ко јој ме ри се књи жев но и есе ји стич ко ства ра ла штво Дра ге Га-
ври ло вић, као и ње на ак тив на уло га у дру штву (учи те љи ца, пу бли ци стич ки ан га жман) 
по зи ци о ни ра у ши рим и из у зет но раз ви је ним обра зов но-еман ци па тор ским про јек-
ти ма тог до ба.

Са дру ге стра не, рад Кри сти не Сте ва но вић свој ак це нат по ста вља уже и ана ли зи ра 
уз по моћ на ра то ло шке апа ра ту ре јед ну од при по ве да ка Дра ге Га ври ло вић. По ла зе ћи 
од фе ми ни стич ких прет по став ки и сред ста ва ко је ну ди на ра то ло ги ја, К. Сте ва но вић 
се кон цен три ше на уло гу на ра тор ке ода бра не при че на сто је ћи да ука же на спе ци фич-
но сти при по ве дач ких по сту па ка ко је ова аутор ка при ме њу је, где је при по ве да чи ци 
по ред при ча ња при че до де ље на и уло га кри ти чар ке род них уло га у дру штву, па три-
јар ха та, али и уло га про мо тер ке жен ских пра ва и сло бо да. Кон цен три са ност ис кљу-
чи во на јед ну при по вет ку, зам ке на ра то ло шког при сту па, као и из о ста нак ши ре ана-
ли зе, К. Сте ва но вић до во ди до ису ви ше уоп ште ног за кључ ка да је „оправ да но“ ис тра-
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жи ва ње жен ског аутор ства. Са дру ге стра не, Бо ја на Ан ђе лић при ме њу је ком па ра тив-
ни при ступ и је ди на се, из ме ђу оста лог, окре ну ла ана ли зи и Де во јач ког ро ма на по сма-
тра ју ћи сли ку учи те љи це да ту у овом де лу. У сво јој сту ди ји Б. Ан ђе лић као по ла зни 
оквир узи ма ти по ло шке од ли ке срп ског ре а ли зма и на осно ву де таљ не ана ли зе раз-
ли чи тих тек сто ва упо ре ђу је ка ко су учи те љи це пред ста вље не у опу су Дра ге Га ври ло-
вић, а ка кву сли ку о њи ма да ју ро ма ни Све то ли ка Ран ко ви ћа и Јо ва на До бри је ви ћа 
Си ро ти це. Ши ри на за хва та овог тек ста, број об у хва ће них де ла, као и скре та ње па жње 
на ма ње ис тра же не по ја ве срп ског ре а ли зма, пред ста вља ју јед ну од зна чај них вред-
но сти овог ра да.

Че ти ри по ме ну та тек ста пред ста вља ју глав ни до при нос збор ни ка и онај ње гов део 
ко ји је до ми нант но усме рен ка ана ли зи и афир ма ци ји ства ра ла штва Дра ге Га ври ло вић, 
те је то це ли на ко ји ну ди под стрек и по ста вља пи та ња на ко ја се бу ду ћим ис тра жи ва-
њи ма мо же од го во ри ти. Као увод овом цен трал ном де лу књи ге штам па на су три тек-
ста уред ни це збор ни ка, пр ви ко ји је текст-на по ме на о на слов ној стра ни ци, дру ги ко-
јим се опи су ју оте жа ва ју ће окол но сти за ор га ни за ци ју раз го во ра о Дра ги Га ври ло вић 
и за на ла же ње из да ва ча. Тре ћи текст, струк ту ри ран као на уч ни рад, ба ви се про бле мом 
про у ча ва ња књи жев ни ца уоп ште. Ну жно у ова квом ни зу ра до ва исте аутор ке до ла зи 
до по на вља ња ин фор ма ци ја. Као глав на те за из два ја се ви ше пу та по но вље на кон ста-
та ци ја о (на мер ном) за бо ра вља њу Дра ге Га ври ло вић, о не прав ди књи жев не исто ри је 
и на ше ака дем ске сре ди не, а глав на тен ден ци ја ових тек сто ва је мар ки ра ње кри ва ца 
за та кву си ту а ци ју. У тек сту Шта зна чи про у ча ва ти же не пи сце из про шло сти? Све тла-
на То мић по ка зу је ко је су све оте жа ва ју ће окол но сти по сто ја ле и још увек по сто је за 
си сте ма тич но про у ча ва ње књи жев ни ца. Осло ње на на са зна ња о ге не ра ци ји спи са те-
љи ца кра ја 19. ве ка ко ји ма је пр ви пут би ло омо гу ће но ин сти ту ци о нал но шко ло ва ње 
и ко је су би ле учи те љи це, Све тла на То мић по зи ци о ни ра књи жев ну де лат ност и спи-
са тељ ску суд би ну Дра ге Га ври ло вић уну тар ове из у зет но зна чај не ге не ра ци је књи-
жев ни ца. Ме ђу тим, текст че сто би ва обе ле жен ису ви ше по ле мич ним то ном, те се то-
ком чи та ња сти че ути сак да је ње гов при мар ни циљ да ука же на про пу сте у (не)про-
у ча ва њу Дра ге Га ври ло вић, те да је због то га про пу ште на при ли ка да се су ве ре но, без, 
услов но ре че но, ре ван ши зма ука же на зна чај ње ног ства ра ла штва. Овај ути сак је 
до дат но по ја чан и тек сто ви ма ко ји су об ја вље ни у дру гом де лу збор ни ка При ло зи, 
ко ји та ко ђе као цен трал ну иде ју има ју не бри гу срп ске кул ту ре пре ма пр вој срп ској 
ро ман си јер ки. Чи ни се да ова кав при ступ мо же пре од би ти ака дем ску сре ди ну, ка 
ко јој је упу ће но нај ви ше за мер ки, не го убе ди ти је у нео п ход ност ре ви зи је соп стве них 
зна ња и ка но на. Та ко у сен ци, на мо мен те ве о ма оштрог по ле мич ког то на, оста ју бит-
на са зна ња ко ја С. То мић у овом тек сту из но си, а ти чу се ди на ми ке књи жев ног жи во-
та кра ја 19. ве ка.

На пр ви по глед мо гу ће је упу ти ти за мер ку да збор ни ком ни је об у хва ће но нај зна-
чај ни је де ло Дра ге Га ври ло вић Де во јач ки ро ман. Ме ђу тим, ова ква ори јен та ци ја збор-
ни ка, на ста ла ви ше сти ца јем окол но сти, не го уред нич ком на ме ром, пред ста вља и 
ње го ву пред ност. Ана ли за оних тек сто ва ко ји ни су цен трал ни у опу су аутор ке че сто 
се по ка зу је као дра го це на, а ода би ром раз ли чи тих те ма из бе гла су се по на вља ња и 
за мор ко ји се че сто у збор ни ци ма осе ћа ка да ви ше ауто ра пи шу о јед ном де лу. На чи-
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ном об ја вљи ва ња овог збор ни ка, по ка зу је се и инерт ност на уч не сре ди не, као и не-
до вољ на за ин те ре со ва ност ин сти ту ци ја и њи хо ва (не)спрем ност да од го во ре на при-
ват ну ини ци ја ти ву. Ипак, ва жни је од то га је сте да је ова пу бли ка ци ја об ја вље на и да 
смо до би ли но ва чи та ња, ко ји ма је фор ми ра на до бра осно ва за да ља ту ма че ња. Ка да 
се збор ни ку до да ју не дав но об ја вље ни тек сто ви о Де во јач ком ро ма ну Све тла не То мић 
у ча со пи су Ser bian Stu di es и Pro fe mi na, Ста ни сла ве Ба раћ у ча со пи су Књи жен ство и 
аутор ке овог при ка за у Књи жев ној исто ри ји, мо же мо ре ћи да је за по че ла озбиљ на 
ре ви зи ја ме ста и зна ча ја ства ра ла штва Дра ге Га ври ло вић. Ка ко то обич но би ва, на кон 
по ја ве ве ћег бро ја ра до ва, а по себ но на кон збор ни ка, ви дљи вост аутор ке ће би ти све 
ве ћа, па мо же мо оче ки ва ти но ве тек сто ве и ту ма че ња, што је за да ле ки суд књи жев не 
исто ри је и исто ри је на у ке нај ва жни је.




