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РАСКОШНА 
ЛЕПЕЗА ЖИВОТА

П риповетка, несумњиво, представља најпродуктив
нији жанр у српској књижевности, а у оној, коју пишу 
жене, је доминирајући. Зашто су наше књижевнице 
старије епохе биле тако дуго заборављене, скрајну

те из досадашњих бројних прегледа и антологијских вреднова
ња, питање је од дубљег значаја. За ову прилику, уместо зами
шљене обимније студије, или „правог” предговора1, определили 
смо се само за уводне напомене: навођење критеријума по који
ма је ова антологија српске женске приповетке настајала, као 
и општих увида коју нам је овај избор пружио. Пре свега, вре
менско одређење ове антологије (приповетке до 1950. године), 
не само да пресеца један век, већ представља, по дубљим им
пликацијама, и годину значајну за савремену српску прозу (по
сле које почиње једна нова поетичка епоха). Чињеница да су пр
ву половину 20. века обележила и два велика светска рата, са 
комплетном променом културне климе после њих, прилич
но је битна за сагледавање феномена скрајнутости већег броја 
књижевница, овде заступљених – некада нехотичним забора

1 Интегрална верзија овог предговора као студија може се наћи у мојој књизи Жена 
и идеологија, 2016.
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вом, када су и физичким нестанком, за нову епоху неке од њих 
престале да постoје, касније често и као идеолошки неподобне.

Овде изабране и поново „откривене” као приповедачице, за
хваљујући, пре свега, интересу бројних истраживачица за њи
хово дело на почетку 21. века, приповетке српских књижевни
ца нуде неочекивано нова, поетички разнородна, тематски и 
језичкостилски изузетна остварења, чиме значајно богате 
мапу српске приповетке у новијој књижевности у целини.

За разлику од подухвата Рајка Лукача, првог такве врсте 
у нас (2002)2, више панорамског, све до савремених књижевни
ца (али са одсуством већег броја овде представљених имена), 
у овој антологији примењен је, уз естетски, и критеријум са
жетог, минипоетичког портрета сваке од заступљених књи
жевница, и то избором од једне до три приповетке3, које ка
рактеристично „покривају” одређени прозни опус, у распореду 
где се и хронолошки, и стилски и поетички, ствара својеврсна 
„мрежа” најдоминантнијих тема и мотива у женској припо
веци, са нарочито квалитетним доприносом, например, „жен
ским” ратним причама (о Првом светском рату).

Водећи рачуна да и обимом заступљених прича, али и 
естет ским дометима, свака од одабраних књижевница има 
подједнако место у овом избору, морала су се, ипак, у поједи
ним случајевима извршити и извесна одступања. И док се, у 
сваком случају, родоначелницом српске женске приповедне 
прозе може сматрати Милица Стојадиновић Српкиња, чије се 
приче („скривене” у њеном дневнику У Фрушкој гори 1854), које 
се, не без разлога, налазе на првом месту ове антологије – до
тле је изузетно значајан огранак српске женске приповетке – 
дијалекатски – због обимности у форми новеле или малог ро
мана, попут „ЂулМарикине прикажње” Јелене Димитријевић, 
„Недеља пред избор кметова на селу” Драге Гавриловић или 
„Вита Ђанина”, Маре Ђорђевић Малагурске представљен само 
у одломку. То не значи да Јелена Димитријевић није овде за
ступљена у целини са својом, можда и најбољом приповетком 
„Американка” (1918), чије се поновно објављивање у овој анто
логију, дешава безмално читав век од првог издања. Такође, го
тово једине до сада познате приповетке у официјелним анто

2  Рајко Лукач, Антологија приповедака српских књижевница, Zepter book, Београд, 2002.
3 Изузетно, са по четири приповетке, овде су заступљене само Исидора Секулић и 

Милица Јанковић.
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логијама, („Дозив нечаствог” Данице Марковић или „Отргнути 
листови из дневника једне девојке” Милице Јанковић, или „Бу
ре” Исидоре Секулић), само су део увида у изузетне приповедне 
опусе споменутих књижевница, са најчешће, до сада потпуно 
непознатим, а антологијским причама ових књижевница, ва
жних за српску књижевност у целини.

Одабравши за овај избор 15 књижевница са укупно 35 при
поведака (где би, као што је наведено, због обима изостављене, 
том богатству допринеле још барем неколике приповетке), 
можемо закључити да је реч о изузетном плурализму разно
ликих поетичких могућности и не малих уметничких достиг
нућа српске женске приповетке до половине 20. века (као и ка
сније, што би био предмет другог дела замишљене антологије).

Са књижевницама до 1950. године покривене су све значајне 
стилске епохе и правци у распону од једног века (од 1854): реа
лизам (где М. Стојадиновић Српкињу можемо сматрати за
четницом овог правца), критички реализам (Драга Гаврило
вић, Милка Гргурова), неореализам (Даница Марковић, Мили
ца Јанковић, Милка Жицина), модернизам (Исидора Секулић, 
Лепосава Мијушковић), интимистичка проза и песма у про
зи (Милица Јанковић, Јела Спиридоновић, Анђелија Лазаревић), 
кратка прича (Исидора Секулић, Фрида Филиповић).

Тематски, женска приповетка такође показује завидну 
разноврсност, која понекад иде укорак са поетичким и идеј
нотематским токовима у свету – од иронијског дискурса о 
друштву (Милица Стојадиновић Српкиња и Драга Гавриловић) 
родним односима (Драга Гавриловић), све до патетике у драм
ском климаксу препознавања (Милка Гргурова).

У том смислу, интересантно је напоменути да чак три 
књижевнице за место радње, али и тему, имају Америку (Дра
га Гавриловић у два примера, Јелена Димитријевић и Јела Спи
ридоновић Савић), па је запањујуће – колико је сан првих срп
ских књижевница и родно освешћених наших интелектуалки 
с краја 19. века била Америка и њена демократија, где је Аме
риканка постала оличење ослобођене жене. 

Но, у изворном смислу, српска женска приповетка, покри
ва превасходно српски културни простор – од инспирације ду
бљом прошлошћу на фолклорној основи (М. С. Српкиња, Дани
ца Марковић), преко непатворене слике београдске средине пре 
Првог светског рата и између два рата (Милка Гргурова, Ми
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лица Јанковић, Анђелија Лазаревић), сеоског и паланачког жи
вота у различитим регионима: Војводине (Банат Д, Гаврило
вић, Војводина Исидоре Секулић, Бачка М. Ђорђевић Малагур
ске), Шумадије (Д. Марковић, М. Јанковић), нишке средине (Ј. 
Димитријевић), Славоније (М. Жицина), до високо урбане и мо
дернистичке прозе (Л. Мијушковић, Ф. Филиповић), са смислом 
за различитост у познавању и приказу Другог (Босна – Јелене 
Билбије, Далмација Анђелије Лазаревић, Буњевци – М. Ђорђе
вић Малагурске, Сарајева Фриде Филиповић, „турског” Ниша Је
лене Димитријевић, али и ширих простора, пре свих, Америке, 
или Лондона (Ј. Димитријевић). 

Тематски (и идеолошки) српска женска приповетка тако
ђе покреће респектабилан низ друштвених тема. Може се на
гласити да се већина прегледаних збирки приповедака наших 
књижевница тематски фокусира на приказ велике социјалне 
беде, како на селу, тако и у граду, кроз изразите класне разлике, 
дате нарочито кроз дечију визуру, или младих људи (М. Гргуро
ва, М. Јанковић, Ф. Филиповић, М. Жицина, С. Ђаковић, као и не
заступљена у овом избору  Надежда Тутуновић), како у пред
ратном, тако и у међуратном периоду.

Најзад, ратна прича (и то она, из Првог светског рата) да
је српској књижевности изванредно важан допринос у женској 
приповеци: од антологијских примера Милице Јанковић, преко 
Исидоре Секулић (тзв. „српско питање”), до Смиље Ђаковић и 
Данице Марковић (као и других приповедачица, од којих нисмо 
све приче које то заслужују, због обима књиге, могли уврстити 
у овај избор), најзад и са једином причом о периоду окупације 
1944. из пера И. Секулић.

Такође, идеолошки раскол две епохе и политичко време не
посредно након Другог светског рата, заокружено је симболич
но, последњом и изванредном причом Милке Жицине – „Руше
ње старих Теразија”.

Најзад, у аутентично родном дискурсу, женска приповет
ка раскошно представља и све типове жена и облике родног 
питања у распону од „клете женске судбине” у строго норми
раном патријархалном друштву („Смрт и живот” Милице 
Јанковић), често и језичкодијалекатски бравурозно појачане 
у монолошком исказу (попут „ЂулМарикине прикажње” Ј. Ди
митријевић или „Вите Ђанине” М. ЂорђевићМалагурске), до 
идеала женске слободе – „Американке” Ј. Димитријевић.
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Такође, реч је и о раскошној лепези друштвено нормираних 
женских типова – попут иронијски представљених „образова
них” и однарођених Српкиња (М. С. Српкиња), сељанкимучени
ца, мајки (М. Јанковић, М. Жицина, Ф. Филиповић, Ј. Билбија), 
интелектуалки (А. Лазаревић, М. Јанковић) до проститутки 
(М. Јанковић и Ф. Филиповић). 

Најозбиљније уметничке искораке у женској приповеци 
представља тематика ероса као таквог (Д. Марковић, Л. Ми
јушковић, А. Лазаревић), први еротски импулски („Љубичице”) 
или спутани ерос („Сестра Грација”) Фриде Филиповић, одно
сно, ерос који води у злочин и смрт (Д. Марковић „Хадучка крв”, 
„Купачица и змија”), суицид (Л. Мијушковић) или хомоеротски 
односи међу женама (Л. Мијушковић, Ј. Димитријевић). 

Овај женски дискурс свакако доврхуњују примери од фанта
стике (Д. Маковић „Дозив нечастивог”), до библијске ремини
сценције и мистификације (Ј. Спиродоновић Савић). Када се са
гледава положај жена уметница (нарочито сликарки и књи
жевница), прави авангардни искорак, још у 19. веку, чини Драга 
Гавриловић (и иначе оштар критичар друштва свог времена), 
у хуморноиронијски интонираној причи о положају женакњи
жевница у друштву, са радњом смештеном у Америци („Сан”).

И Милица Јанковић у антологијској причи „Сликарка”, сем 
васпостављања ове уметничке професије као веома присутне 
у женској приповеци (М. Јанковић, А. Лазаревић, Д. Марковић), у 
њој даје и својеврсни критички тон и скептицизам према ре
лигији и догми уопште.

Судар врхунских женских (естетских) идеала и (ратне) 
стварности тема је изванредне приповетке Јелене Билбије 
(„Судбина једног грамофона”), док је теми детињства посвеће
но неколико антологијских проза (И. Секулић, А. Лазаревић), као 
и смрти као феномену у искуству (М. Јанковић, Н. Тутуновић).

Иако ређа, хуморност као друштвена критика, или аутои
ронија одликују, како наше најстарије књижевнице (М. С. Срп
кињу и Д. Гавриловић), тако и неке од последњих прича у овом 
избору (М. Жицина „Роман у наставцима”). 

У сликању женскомушких односа, сем осведочене мушке не
постојаности у везама, али и снази женског ероса (А. Лазаре
вић „Анета”), интересантни су неколики примери женске ода
ности успомени на љубав („чекању”) до психопатолошког (Ј. 
СпиридоновићСавић, Мара Ђорђевић Малагурска).
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Но, вредно је споменути и карактеристику да наше књижев
нице подједнако успешно пишу како у женском, тако и у мушком 
роду (Ј. Димитријевић, М. Гргурова, М. Јанковић), односно, у мно
штву приповедака, главни јунаци су, сем жена, често и мушкар
ци (Јелена Билбија „Идризова кава”, Милица Јанковић „Случај”, Је
ла СпиридоновићСавић „Пале се светиљке градске” и сл.) 

У овој антологији – изједначене по учинку – српске књижевни
це и њихове одабране приповетке – дају нам увид у једно веома 
обимно, а по књижевним вредностима (језичким, стилским, те
матскомотивским, поетичким) респектабилно дело.

Мањи део ових књижевница су за живота стекле књижевно 
име и успеле да објаве своје збирке приповедака (И. Секулић, Ј. 
Димитријевић, М. Јанковић, Ј. Спиридоновић, М. Ђорђевић Ма
лагурска), већини су оне остале расуте по периодици све до по
четка 21. века и тек су однедавно предмет дубљег истражи
вања (Д. Гавриловић, Д. Марковић, М. Гргурова, С. Ђаковић, М. 
Жицина).

Неке су биле признате за живота, а потом брзо заборавље
не, неке су тек однедавно откривене и као врсне приповедачи
це (А. Лазаревић, Ф. Филиповић, Ј. Билбија).

Неке су објавиле тек по једну збирку за живота, већина их је 
добила постхумно. 

Сто година српске женске приповетке је стога валидан вре
менски распон да се ова слика комплексније сагледа у свом бо
гатству својих садржаја.

Слика коју нуди српска женска приповетка до половне 20. 
века – изузетно је разуђена, богата, поетички, тематски и 
мотивски разноврсна и провокативна – и што је најважније, 
она је и даље „са отвореним крајем”, јер, надамо се, да ћемо још 
доћи до неких открића, везаних, како за књижевнице које смо 
овде представили, тако и за оне, које тек треба открити4.

Славица Гароња 

Београд,
јун 2016.

4 Ова антологија је настала у оквиру пројекта „Kњиженство – историја”, теорија 
женске књижевности на српском језику – до 1965. (бр. 178029) при Mинистарству 
за науку и технологију
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