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ИСТИНА

Сажетак: Исти на и про блем ње ног утвр ђи ва ња глав на су пи та ња 
у фи ло зо фи ји, а у ме то до ло ги ји на у ке има ју јед ну од су штин ских 
уло га. На ла же ње чи ње ни ца по ма же  утвр ђи ва њу исти не, оно ус
по ста вља тач ност су до ва и уна пре ђу је зна ње. Као род но при ви ле
го ва на гру па, му шкар ци по се ду ју моћ кон тро ле име но ва ња, опи си
ва ња, озна ча ва ња и обе ле жа ва ња вред но сти, ути чу ћи на ствар
ност срп ске кул ту ре, исто ри је, обра зо ва ња и на у ке. У слу ча је ви ма 
од ре ђи ва ња зна ча ја књи жев ни ца ра ди се углав ном о ис кри вље ној 
сли ци ствар но сти. Су до ви кон струк то ра ин сти ту ци о на ли зо ва
ног, јав ног зна ња ни су би ли уте ме ље ни на ме то до ло ги ји на уч ног 
ис тра жи ва ња. Глав ни циљ у овом члан ку је сте кла си фи ко ва ти и 
об ја сни ти раз ли чи те по ступ ке не га тив ног обе ле жа ва ња и мар ги
на ли зо ва ња срп ских же напи са ца из дру ге по ло ви не 19. и са по чет
ка 20. ве ка од стра не глав них ин тер пре та тив них ау то ри те та.

Кључнеречи: ка нон, по у зда ност зна ња, ин тер пре та тив ни ау то
ри те ти, пол, род, кул ту ра 

Ако је твој ум ве зан за твог го спо да ра, не мо жеш да ми слиш као 
ин те лек ту а лац, већ са мо као след бе ник или слу га. У по за ди ни тво
је ми сли оста је свест да не смеш да на љу тиш, већ да мо раш да  

удо во љиш.

ЕдвардСаид1

1 But if your eye is on your pa tron, you can not think as an in tel lec tual, but 
only as a di ci ple or acolyte. In the bac kof your mind the re is the tho ught that 
you must ple a se and not dis ple a se. – Said,E.(1996)Re pre sen ta ti ons of the 
Intellec tual,NewYork:VintageBooks,p.119.
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Увод у про блем2

Појам„маргинализација”[marginalization]потичеизенгле
скогјезикаиозначавалоцирањенечега,некога,некегрупеу
просторкојијебеззначаја,утицајаимоћи.Феминисткиње
неразумејумаргиналностсамокаостигматизованупозици
јужена,већнајвишекаоместоотпора,којејесуштинскоза
подређене, експлоатисанеипоробљенељуде.3То јеместо
могућности откривања моћи жена, али и једне другачије,
ућуткане историје. Такође, то је и могућа потврда прису
стванеадекватнихметоданаучника,чијидуплистандардиу
оцењивањувредностиделааутораразличитихполоваоси
гуравајутрајнумаргинализацијуауторкама,перпетуирајући
непромењенстатусженскесферекултуре,којаостајеизван
националног,културногиобразовногканона.4Натајначин
самаакадемијапостајерепресиванпросторкојиконтроли
ше,цензуришеидисциплинскиорганизујечитање,спреча
вајућипротокслободнекритичкемисли,каоиунапређива
њеплуралногзнања.

У историји српске књижевности механизам маргинализа
цијекњижевница је сложен,необухвата самоискључива
њеизанемаривањекњижевностикојусуписалежене,већ
производи низ различитих начина дисквалификовања или
обезвређивања рада књижевница, али и истраживача који
супроучавалииобјављивалиоригиналнаделакњижевница
икритичкестудијеоњима.Унекимслучајевимакњижев
ницесуописанепосебнимјезиком,којимсесједнестране
деградирастатусњиховогауторства,асдругестранепот
цењује и унижавањихова књижевност, обележава као не
вреднаилимањевреднауодносунакњижевнике.Збогтога
суусвестибројнихгенерацијаљудимоглебитиутискиване

2 Овај раднастао јенаконизлагањананаучномскупу „Језик, књижев
ност,маргинализација”одржаногнаФилозофскомфакултетууНишу,
2526.априла2013.године.

3 Атрибуцијаепистемолошкепредностисоцијалноугроженихгрупаније
феминистичкиизум,већидејановихлевичаракојаједошласадругим
таласомфеминизма.Детаљнијеотомевидети:BatAmi,B.(1993)Mar
ginalityandEpistemicPrivilege,in:Fe mi nist Epi ste mo lo gi es,ур.Alcoff,L.
andPotterE.,NewYork:Routledge,p.83100;Hooks,B. ( 1990)Choo
singtheMarginasaSpaceofRadicalOpeningin:hooksb. Year ning: Ra ce, 
Gen der, and Cul tu ral Po li tics, Boston:SouthEndPress,p.145155;Code,
L. (1991),What Can She Know: Fe mi nist The ory and the Con struc tion of 
Know led ge,NewYork:CornellUniversityPress; Мoi,T. (2007)Sek su al
na/tek stu al na po li ti ka: fe mi ni stič ka knji žev na te o ri ja, prevela Grdešić,M.
Zagreb:AGM.

4 Russ,J.(1997)‘Anomalousness’and‘Aesthetics’fromHowtoSupressWo
men’sWriting, in:Fe mi nisms: An ant ho logy of Li te rary The ory and cri ti
cism,ур.Warhol,R.andPriceHerndl,D.,NewBrunswickNewJersey:Rut
gersUniversityPress,p.97115.
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превасходно идеје о мањој интелектуалној и креативној
способностижена,иако суоне, каоимушкарци, значајно
доприносиле изградњи националног наратива и другачије
културненорме.

Проучавањекњижевнихделасрпскихписацаиздругепо
ловине19.векаисапочетка20.векастаројенештовише
одстогодина.Одпрвихисторијановијесрпскекњижевно
сти,међутим,доскорашњихпубликацијатаквеврсте,однос
историчараакадемских професора премаженамаписцима
можедасеоценикаонепромењенонегативан.Удаљемраду
представићунеколикотаквихненаучнихинтерпретативних
иевалуацијскихстратегија.

Ис кљу чи ва ње мно го број них књи жев ни ца из  
ка но на ни је пра ти ло до ка зи ва ње од су ства  

вред но сти њи хо вих књи жев них де ла;  
не га тив не оце не ни су пот кре пље не ар гу мен ти ма

Кодисторичараипоетичарасрпскекњижевностиуглавном
изостајеаргументацијакојомсукњижевницедисквалифи
кованеизсфересрпскекултуре.Уместоелаборацијечесто
налазимо само негативну оцену, која појачава утисак тен
денциозног става. 5 У ретким случајевима нешто обимни
јегобразложења,аргументипредставникаакадемскенорме
садржесексизам,илитрадиционалнестереотипеополним
улогама.6Упоменутимпубликацијаманалазесеинетачни
описи дела ауторки, при чему у оба случаја формулације
представника академске норме одражавају патријархални
образац културе. На пример, мемоари Станке Глишићеве,
једне од првих и веома значајних професионалних учите
љица,преводитељкиикњижевницанесадржеописживота
њеногбрата,канонизованогписцаМилованаГлишићака

5 Упоредити:Деретић,Ј.(2004)Исто ри ја срп ске књи жев но сти,Београд:
Просвета.Палавестра,П.(1995)Исто ри ја мо дер не срп ске књи жев но
сти Злат но до ба 18921918,СКЗ:Београд.Иванић,Д.(1996)Срп ски 
ре а ли зам,НовиСад:Матицасрпска.Иванић,Д.иВукићевић,Д.(2007)
Ка по е ти ци срп ског ре а ли зма,Београд:Заводзауџбенике.

6 Видети:Иванић,Д.(1991)СабранаделаДрагеГавриловићуЛе то пис 
Ма ти це срп ске,НовиСад,447:157159;Упоредитиса:Tomić,S.(2008)
DragaGavrilović (18541917), theFirstSerbianFemaleNovelist: theOld
andNewInterpretations,Ser bian Stu di es,Vol.22,No.2,р.167189.Виде
ти,такође,и:Томић,С.МушкенормеипутописиЈеленеЈ.Димитрије
вић.у:Кул ту ра, род, гра ђан ски ста тус,ур.Духачек,Г.иЛончаревић,
К.(2012)Београд:Факултетполитичкихнаука,Центарзастудијерода
и политике, стр. 156175; зборник је део пројекта „Родна равноправ
ностикултураграђанскогстатуса:историјскаитеоријскаутемељења
уСрбији”(47021)Министарствапросвете,наукеитехнолошкогразвоја
РепубликеСрбије.
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котврдиДеретић,већописпро фе си о нал ног на прет каједне
же не.ПремаИванићевојтврдњи,класиксрпскогреализма
ЛазаК.Лазаревићусвојихдеветобјављенихпричаописи
вао је „хармоничност породице”, постављајући очеве као
„пожељне/доминантне”ауторитетедруштва.Доказивоје,а
исамочитањеЛазаревићевихпричаоткривадасупородице
растуренеитрагичне,дасуочевиреткоукључениликови
причаипритомекрајњенегативнопредстављени,башкао
штојеи једнаодЛазаревићевихкључнихженскихликова
дуговременанеадекватнотумаченаодстраненизагенера
цијаинтерпретативненорме.7

Искључитиженску сферу културе,женске ликове на при
мер, или негирати допринос књижевница у историји срп
скекњижевностизначиготовоистоштоиизбрисатиихиз
културе, образовања и науке. Жене су, попут мушкараца,
билеактивнеградитељкесрпскекултуреидруштва,очему
сведоче бројне публикације различитог обимаиз прошло
сти,којесутакођеосталепрећутане (илицензурисане?)у
званичним историјама и приручницима. Једна од таквих
значајнијихкњигајеСрп ки ња, укојојсусамекњижевнице
оставиледрагоценасведочанстваосвомстваралаштву,али
иоманипулативнимстратегијамаписаца,уредника,крити
чараиакадемскихпрофесорапремаженамаписцима.8 

Може се уочити постојање непрекидне  тенденције да
сеауторкенеукључујууканонадасетонепоткрепљује
адекватним студијамадоказима о непостојању естетских
или културних вредности књижевности коју су те жене
писале.Коддоминантнихинтерпретативнихпредставника,
дакле,немабиблиографскихјединицакојебиоснажилеод
говорностистраживањаиоправдалеповерењеупоузданост
ирелевантностнегативногоцењивањаделааутораженског
пола.

Размотримо следеће примере. Јован Скерлић (18771914),
угледни академски професор, књижевни критичар, исто
ричар српске књижевности није поменуо ни једну од

7 Упоредити:Деретић,Ј.(2004)Исто ри ја срп ске књи жев но сти,Београд:
Просвета,стр.812иГлишићева,С.(1933)Мо је успо ме не,Београд:СКЗ.
Такође,упоредитиИванић,Д.(1996)Срп ски ре а ли зам.НовиСад:Мати
цасрпска,стр.83,Иванић,Д.иВукићевић,Д.(2007)Ка по е ти ци срп
ског ре а ли зма,Београд:Заводзауџбенике,стр.183,Tomić, S.(2009)A
NewUnderstandingofLazaK.Lazarević’sStoryToMatinswithFatherfor
theFirstTimeandOneHundredYearsoftheInterpretativeNorm,translated
byKosaraGavrilovićandVišeslavSimić,Ser bian Stu di es, Sla vi ca Pu blis
hers,Bloomington,Indiana,USA,23(2):VIIXIII,p.181318.

8 Срп ки ња ње зин жи вот и рад, ње зин кул тур ни раз ви так и ње зи на на род
на умјет ност до да нас(1913),уредилесрпскекњижевнице,Сарајево:
ДобротворнаЗадругаСрпкињаИришкиња.
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учитељицакњижевницаудваиздањасвојеИсто ри је но ве 
срп ске књи жев но сти(1912,1914)иакосуонепопрвипуту
историјисрпскекултуресвојомбројношћупрекинуледоми
нацијумушкарацаписаца,асвојомкњижевношћунастојале
да еманципују и либерализују српску културу.9Скерлић о
њимаизгледанијеписаоупосебнимчланцимапремда су
онеактивнообјављивалесвојаделазавремењеговогака
демскограда.Овеучитељицекњижевницеињиховирадо
виморалисуСкерлићубитипознати,јерјеуправоон,као
једанод„најглавнијихлистовасрпских”хвалионовосадски
Ја вор–листгдесуонеобјављивалесвојерадове,проширу
јућисвојделокруграда,штоимсеутадашњемјавномдис
курсуиначеоштрозамерало.10 

УслучајучетирикњижевницекојејеСкерлићпрвипутувео
усрпску„новију”историјуможедасезапазиследеће.Овом
историчару је стало да нагласи како само „неке” од наве
денихауторки„показујустварнекњижевнеспособности”.11 
Кадасетаоценабољеразмотри,увиђаседаодчетирипо
менутих књижевница, Јован Скерлић „стварне књижевне
способности”употпуностиибеззадршкеприписујесамо
једној од њих, пе сни ки њи ДанициМарковић. На овај на
чин,Скерлићнеодузимакњижевницама само способност
креирањаприча(илињиховинтелектуалнокреативноима
гинарнииизражајнипотенцијал),већимусуштиниоспо
равамогућностучествовањауизградњинационалногнара
тива,штозначиимогућностмењањанационалногмодела
културе.

Убрзимитакођекраткимпотезима,ЈованСкерлићјеоце
ниопрозуИсидореСекулићиМилицеЈанковић.Чинисе,
оноликоколикојенастојаодаумањиуметничкуиинтелек
туалнувредностпрозеИсидореСекулић,толикојеуздигао
делоМилицеЈанковић.ЗаСкерлића,интелектуализампрозе
ИсидореСекулићјебио„сув”и„неразумљив”.12Обемаау
торкамаСкерлић,пак,оштрозамера„субјективизам”,који

9 Томић,С.(2012)Ти по ло ги ја књи жев них ју на ка и ју на ки ња у про зи срп
ског ре а ли зма из род не пер спек ти ве,Филозофскифакултет:НовиСад,
докторскадисертација.

10Томић,С.Штазначипроучаватиженеписцеизпрошлости?уВа ло ри за
ци ја раз ли ка:збо р ник ра до ва са на уч ног ску па о Дра ги Га ври ло вић (1854
1917), ур.Томић,С. (2013),Београд:Алтера:Мултинационалнифонд
културе,стр.31.

11Скерлић,Ј.(2009)Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти.Београд:Учи
тељскифакултет дигиталноиздањеАнтологијасрпскекњижевности,
стр.388,www.ask.rs

12Скерлић,Ј.(2009)Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти.Београд:Учи
тељскифакултет; дигиталноиздањеАнтологија српскекњижевности,
стр.389.
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иначе хвали код песникињеДаницеМарковић.13 Какви су
Скерлићевикритеријуми?Икакав то тачно субјективизам
сметаСкерлићукадагауслучајудвејуауторкиодбацује,а
услучајуједнеблагосиља?ДалијеСкерлићевставпрема
субјективизмууделимамушкарацаписаца,напримерБо
рисаваСтанковића(којегСкерлићосетнохвалиуправозбог
„великепоезијесвогасрца”),сасвимистиилиразличитод
онихкодкњижевница?14Укојојмеријеовдеречодуплим
стандардима?Овипроблемитекчекајунадетаљнеанализе.

ЈованДеретић(19342002),академскипрофесориистори
чарсрпскекњижевности,одбројнихучитељицакњижевни
цаусвојојИсто ри ји срп ске књи жев но стиуделићу једне
реченицепомињесамоДрагуГавриловић,првусрпскупри
поведачицуиромансијерку,сврставајућијеугрупуписаца
од „претежно локалног значаја”.15 Ако не грешим, не по
стојиДеретићевтекстукојем једоказан„локалнизначај”
књижевностиДрагеГавриловић.Затосеможемоупитатина
основучега јеДеретићзакључиодаовуауторкутребаде
валвиратинатајначин.Безикакветемељнеаргументације
Деретић одузима вредност књижевном стваралаштву дру
гихжена:„ДокјеXIXвекдаонеколикопесникиња(Еуста
хија Арсић, Јулијана Радивојевић,Милица Стојадиновић
Српкиња, Драга Дејановић), од којих ниједна није много
значилаусвомвремену,дотлејеукњижевностиXXстоле
ћаженскостварањеусталномуспону.”16Јошвишесумњеу
адекватностДеретићевихтврдњидоносерадовиистражи
вачаукојимаједоказанизванреданзначајнекиходпомену
тихкњижевница,напримерЕустахијеАрсићилиМилице
СтојадиновићСрпкиње.17  

Интригантан је пример академског професора и исто
ричара Душана Иванића. И док у мање доступном и
слабије познатом тексту18, Иванић помиње имена неких

13Скерлић,Ј.(2009)Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти.Београд:Учи
тељскифакултет дигиталноиздањеАнтологијасрпскекњижевности,
стр.372.

14Скерлић,Ј.(2009)Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти.Београд:Учи
тељскифакултет; дигиталноиздањеАнтологија српскекњижевности,
стр.377.

15Деретић,Ј.(2004)Исто ри ја срп ске књи жев но сти,Београд:Просвета,
стр.823.

16Деретић,Ј.(2004)Исто ри ја срп ске књи жев но сти,Београд:Просвета,
стр.1083.

17Миланков, В. (2001) Еу ста хи ја пл.Ар сић, Нови Сад: Аурора; Гикић
Петровић, Р. (2010)Жи вот и књи жев но де ло Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње,НовиСад:Дневник.

18Иванић,Д.(1991)СабранаделаДрагеГавриловићуЛе то пис Ма ти це 
срп ске,НовиСад.447:стр.157159.
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књижевница, оне су изостављене у његовим каснијим
радовима, укључујућиифакултетскеуџбенике, кључне за
српскукултуруиобразовање.19Заштоуједномтаквомтек
сту,уједнојјединојреченици,Иванићнастојидауспоста
ви традицију српских женаписаца (од Драге Гавриловић
доМилицеЈанковић)аискључујејеиизостављаудругим
монографијамаакадемскимуџбеницима?Какојемогућеда
историчараипоетичарасрпскогреализманакрају20.каои
напочетку21.века,послетоликоубедљивихфеминистич
кихстудија,каоистудијакултурнеисторијеипостколони
јалнекритике,незанимајуауторкекојесусе,каоноваполи
тичкаикултурнаелита,првипутјавилеуономвременукоје
Иванићкаоакадемскиспецијалистапроучава?

Већ сам на примерима анализе односа представника ака
демскенормепремапрозиДрагеГавриловић,другимучите
љицамакњижевницамаукљученимубосанскохерцеговачке
листове,посебнои„женскиброј”мостарскеЗоре,путопи
симаЈеленеЈ.ДимитријевићипрозиМилкеГргурове,дока
заларазличитеврстенеадекватнихприступаразличитихге
нерацијасрпскеинтерпретативнекњижевненорме.Усвим
тимрадовиманијебеззначајаувиђањедајенормаодузела
књижевницама управо онај значај који се аргументовано
можеоценитикаоизузетанупољусрпскекултуре,полити
кеиобразовања.Резултатиистраживањаакадемскихпракси
недајудовољноубедљивихразлогадасеверуједаћеуна
редновремебитизначајноизмењенодноспремакњижев
ницама.ТакосеизновауверавамоутврдњеЏонаГилорија
(JohnGuillory)дајеуниверзитетинституцијакојарепроду
кујестаренационалнематрице,подстичућидруштвенене
једнакостинеправилномрасподеломкултурногкапитала.20

Исто ри ча ри књи жев но сти иг но ри са ли су 
релевант не исто риј ске до га ђа је

Додатнопроблематичнимможедасеучинитоштојенега
тиванодносносилацакултурнонаучнеиобразовненорме
премаженамаписцимабиоудруженсаигнорисањемреле
вантнихисторијскихдогађаја,којисетичу,например,уво
ђењазаконаовишемобразовањужена,илипроцесакојије
коренитопромениодруштвенополитичкистатусжена.Ти
новифакторибацајудругачијесветлонаоназнањакојасу
цеоједанвекбилапредстављенакаоистина.Какосеиспо

19Иванић,Д.(1996)Срп ски ре а ли зам,НовиСад:Матицасрпска;Иванић,
Д.иВукићевић,Д.(2007)Ка по е ти ци срп ског ре а ли зма,Београд:Завод
зауџбенике.

20Guillory,J.(1994)Cul tu ral Ca pi tal. The Pro blem of Li te rary Ca non For ma
tion,ChicagoandLondon:TheUniversityofChicagoPress,р.54.
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ставило,тазнањасубилапогрешна,учвршћиваласунезна
њеистереотипномишљење–данисмоималидугутради
цију књижевница и да се бројност женаписаца повећала
текудругојполовини20.века.

Упоредосатимигнорисањемтекаојеипроцеспрећуткива
њаизапостављањаједнепосебнекултурнереволуцијекоја
јенаступилауправо сапочецимавишегобразовањажена.
Нормасетакођенијебавилапитањемдискриминацијеже
написаца,којеједуговремена,иличитавједанвек(од1844.
до1946,тј.упериодутрајањаСрпскогграђанскогзаконика),
условљаваоправниположајженаусрпскомдруштву.Непо
штовањекултурног,уметничког,научноградаженапратило
јеинституционалноодбијањедасепризнапостојање,улога
изначајједнедругачијеженскеинтелектуалнеелите,којаје
почеладасеизграђујеудругојполовини19.векауправоса
првимучитељицамакњижевницама.21Такојенастајаоспе
цифичанманипулацијскиконгломерат–цензуре,редукције,
индоктринације имистификације (премда ова листаможе
битиидужа)којимсепроизводионетачнизбирчињеница.
Акоузтознамодасусекњижевненовинеовихпрвихучи
тељицакњижевницатицалеполитикесрпскекњижевности,
критике њеног патријархалног модела, и креирања једне
еманципованеилибералнекултурнепротивтеже,моженам
мождабитијаснијаприродатенденциознихпоступакапред
ставниканорме.

Укљу чи ти са мо ма ли број књи жев ни ца и  
не аде кват но их пред ста ви ти – као ле пе же не 

или одбој не усе де ли це 

Пређимонадругуврстуненаучнихстратегијааутораофи
цијелнихисторијаипоетикасрпскекњижевности.Кадасу
само неке од веома бројних ауторки укључене у историје
ипоетикесрпскекњижевности,описиоценањиховогде
лапредстављенисуиизведенинанеадекватанначин.Као
најнепримеренијимогу да се издвоје наглашавање одлика
физичкогизгледаауторкииистицањењиховогбрачногста
тусакаорелевантнечињеницезаисторијукњижевностии
књижевнукритику.

Уистраживањукњижевнихвредностидетаљикојисетичу
физичкогизгледаписацанисуоцењеникаорелевантниили
корисниподаци,паипакЈованДеретићјепонављаоСкер
лићевуопчињеностлепотомМилицеСтојадиновићСрпки

21Томић,С.(2012)Ти по ло ги ја књи жев них ју на ка и ју на ки ња у про зи срп
ског ре а ли зма из род не пер спек ти ве,Филозофскифакултет:НовиСад,
докторскадисертација.
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њеиистакаојењенпривлачанфизичкиизглед:„Одушеви
ла је савременикекако својомпоезијомтакоинеобичном
лепотом”.Занимљиво једаДеретићсамо јошкодЊегоша
наглашавафизичкулепоту(„горостаснесвакидашњелепо
те”),алијенеузимакаорелевантнучињеницууописивању
културноисторијскогзначајакњижевника.22 

Одмахпоштојеодузеосвуоригиналностивредностпрози
ЈеленеЈ.Димитријевић,Скерлићпажњуусмераванадруге
двеауторке,наИсидоруСекулићиМилицуЈанковић,које
одређујекао„девојке”.23Небиуовомебилоништачуднода
сенерадиоисторијикњижевности,илиинституционализо
ванојпубликацији.МожесеприметитидаСкерлићниједног
писцамушкарца није дефинисао помоћу брачног статуса.
Скерлић,дакле,књижевникенијепредстављаокао„момке”
или„неожењенемушкарце”.ТребасеупитатизаштоСкер
лић1914.годинедефинишеоведвеауторкекаодевојкекада
утовремеоненисууранојмладости,већзрелости.Исидо
раСекулићтадаима37,аМилицаЈанковић33године.Дали
сеизаовогСкерлићевогначинапредстављањакријутипич
нопатријархални,деградирајућиначиниописивањажена?
Видетидевојкуувремекадајеоназрелаженазначиоспори
тијојпоседовањефизичке,интелектуалнеиекономске,или
једномречју–друштвенезрелости.Истовремено,садруге
стране,такавописможедасадржиСкерлићевподсмехнеу
датимженама,којинијебионепознатњеговимсавремени
цама.Присетимосе,наовомместубезкоментара,сећања
које је о својим академскимпрофесорима и критичарима,
сачувалакњижевницаиистакнутагимназијскапрофесорка
Катарина Богдановић, управо поводом Исидоре Секулић.
ГоворећиоЈовануСкерлићуиБогдануПоповићу,Катарина
Богдановићнијепропустилаприликудаистакне:

Али мо рам при зна ти да ми се ни ка ко ни је сви де ло што су 
се он [Јован Скерлић] и Бог дан По по вић увек не ка ко с под
сме хом од но си ли пре ма Иси до ри. Иси до ра и ја смо би ле дру
гари це, а пре да ва ле смо у ис тој шко ли, Дру гој жен ској....
Би ла је до ста згод на, али стра хо ви то не срећ на же на. Увек 
ми се чи ни ло да би мо гла да бу де иде ал на су пру га и до ма
ћица, али му шкар ци су бе жа ли од ње, ваљ да за то што је 
би ла ису ви ше уче на. То јој је те шко па да ло.24 

22Деретић,Ј.(2004)Исто ри ја срп ске књи жев но сти,Београд:Просвета,
стр.708.и621.

23Скерлић,Ј.(2009)Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти.Београд:Учи
тељскифакултет; дигиталноиздањеАнтологија српскекњижевности,
стр.389390.

24БогдановићК.(1986)Иза бра ни жи вот. Днев ни ци, есе ји, сту ди је и кри
ти ке,избор,редакцијаипредговорНиколић,М,Крагујевац:Књижев



177

СВЕТЛАНА Е. ТОМИЋ

Дру ги дис кри ми на торни чи ни о ци пред ста вља ња 
књи жев ни ца: обим и је зик ана ли зе

Уочљиверазликеуприступуинтерпретативнихауторитета
премаженама писцима ињиховим делима тичу се обима
аналитичкепажњеијезика.Докделимамушкарацаписаца
ЈованСкерлићредовнопосвећујевеликодушнупажњу,на
стојећидадетаљнопредставињиховадела,услучајукњи
жевница Скерлић је телеграфски шкрт на речима, што је
стратегијакојућекаснијепримењиватиосталиауторитети.
Уисторијамаипоетикамасрпскекњижевностиауторке,да
кле,нећедобитинеколикоаналитичнихстранаприказакао
аутори,већунајбољемслучајуједанпасус,амногочешће
једну реченицу или само један део реченице. Таква недо
вољностможе бити у вези са невољношћу историчара да
пишуоженамаауторима.

Посебнo je питање језикa представника интерпретативне
норме. Тај језик код Скерлића претендује на сферу науч
ногизраза,али,чинисе,неодмичемногодаљеодсексизма.
Како је наглашавала Дебора Камерон (Deborah Cameron),
сексистички језик није тек именовање стварности из јед
не,мушкеперспективе,већјетовишеструкфеномен,који
преузима различитеформе у различитим представљачким
праксама, које имају своје историје и особености.25 Када
Скерлићзареч„књижевник”користисинониме„писац“и
„приповедач”,оннеодвајањиховзначајандруштвениста
тусодвисокогпоштовањатихкултурнихпосланика.Дру
гачијеСкерлићпоступакадапишеокњижевницама.Оних
именујекао„женекојепишу”,сугеришућидаулазеупоље
културекојејеексклузивноприпадалосамомушкарцима.26 
Скерлићевебољеивеће(великодушнијеиблагоглагољиви
је)оценекојејеупутиоделимамушкарацаписацамогуда
серазумејуиуекономскомконтексту.Историчареваподр
шкадоносилајемушкарцимаписцимапревластукултури,
алијеподразумевалаистабилностнатржиштукњига.

Код других представника норме такође се могу примети
тидуплистандарди.Ако јеаутор монографијеосрпском
реализму посвећивао пажњу писцима мушког пола које
је оценио као другоразредне, иста аналитичка пажња ни

никлуб„КатаринаБогдановић”иНароднабиблиотека„ВукКараџић”, 
стр.15.

25Cameron,D.Whyisalanguageafeministissue?,in:The fe mi nist Cri ti que of 
Lan gu a ge: A Re a der,ed.Cameron,D.(2005),Routledge,p.11.

26Скерлић,Ј.(2009)Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти.Београд:Учи
тељскифакултет; дигиталноиздањеАнтологија српскекњижевности,
стр.384,387,388.
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језаступљенаикодаутораженскогполакојимајеодређен
исти,„другоразредни”статус.27 

Из о ста вља ње по да та ка о  
јав ним ус пе си ма књи жев ни ца

Посебнастратегијапредставникаакадемскенорметичесе
изостављања важних података о признањима и наградама
којесукњижевницестеклеодстранезначајнихинституција.
Доминантниинтерпретативнипредставницинисунапоми
њалидасукњижевницеизпрошлостибилерадочитанеау
торке.Никоодовдепоменутихисторичараненаводидасу
књижевницеизпрошлостизасвојакњижевнаделадобијале
наградеМатицесрпске(МилеваСимићзадрамуРет ка сре
ћа1900,ЈеленаЈ.ДимитријевићзароманНо ве1912).Уред
ништвоЛе то пи са Ма ти це срп ске јеуказалопосебнучаст
ДанициБандић, јер јој једрамуЕман ци по ва на објавилоу
свомлисту1895.године.

Представницинорменисуписалиотомедасуауторке(ве
ћинањихбилесуучитељицекњижевнице)којесубилеза
ступљенеу„женскомброју”мостарскеЗо реиз1899.биле
„таданајпопуларнијежененаперу”,што је истакла једна
одуредница алманахаСрпкињa, ЈелицаБеловићБернаџи
ковска.28Видели смокако јеСкерлићолакопрешаопреко
изузетнерецепцијекојујеЈеленаЈ.Димтиријевићималаод
странечитатељки.ЗаДрагуГавриловићиМилкуГругуро
ву такође постоје подаци да су биле радо читане и веома
поштоване ауторке свог времена. Тако се изнова утврђује
истина да историчари нису представљали књижевну про
шлост,већсурадијебилиписциисторија.29

Не пот пу но на во ђе ње об ја вље них де ла књи жев
ни ца и из о ста вља ње њи хо вих пре во да  

на стра не је зи ке

Нажалост,ово јечестапраксасрпскихисторичара.Ако је
Скерлић наводио унеколико потпуније листе књижевних
радоважена,другисубилисклониредукцији,цензуриили

27DetaljnijeotomevidetiTomić,S.(2009) ANewUnderstandingofLazaK.
Lazarević’sStoryToMatinswithFatherfortheFirstTimeandOneHundred
YearsoftheInterpretativeNorm,Ser bian Stu di es,23(2),р.190.

28БеловићБернаджиковска,Ј.(1913)Пријатељиженскогобразовања.Ар
кадијеВарађанин,у:Срп ки ња ње зин жи вот и рад, ње зин кул тур ни раз
ви так и ње зи на на род на умјет ност до да нас.Сарајево:Добротворна
ЗадругаСрпкињаИришкиња,стр.26.

29WhiteH(2010) The Fic tion of Nar ra ti ve: Es says on Hi story, Li te ra tu re, and 
The ory 19572007,Baltimore:TheJohnHopkinsUniversityPress,стр.x.
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мистификацијикњижевноисторијскихчињеница.30 Затоне
требадачудиштосеунајновијемпрегледуисторијесрп
скекњижевностидомаћихауторанаенглескомјезикунала
зибезначајанбројсрпскихауторкиизпрошлости. 31Сасвим
супротнасликастварностипредстављенајекодиностране
историчарке.32Оовојпарадоксалној тенденцији „савреме
не“српскеакадемскенормекаумањењуицензурисањуин
формацијаокњижевницамасапочетка20.векауновијевре
меписалајепољскасрбисткињаМагдаленаКох.33Проблем
једаклешири,односисеинакњижевницеиз19.века.34

Модификовано са оп шта ва ње да је родна озна ка  
ау тор ства сред ство дис кри ми на тор не  

ди стри бу ци је вред но сног  си сте ма 

Преобликовани сексистички судови налазе се и у оцени
прозепрвесрпскеприповедачицеиромансијерке,ДрагеГа
вриловић.УмалопознатојрецензијиСа бра них де ла Дра ге 
Га ври ло вић, које је у две књиге приредио ВладимирМи
ланков,35ИванићнаглашавадајеДрагаГавриловић„писац
маргиналневриједности”,ипризнајејојзанимљивостсамо
акосеразматра„уисторијисрпскеженскепрозе,доосамде

30Деретић,Ј.(2004)Исто ри ја срп ске књи жев но сти,Београд:Просвета;
ПалавестраП. (1968)ПриповедачкикругмостарскеЗоре,у:Зо ра, по
ча сни број,Мостар;ПалавестраП. (1971)Приповедачкикругмостар
скеЗоре.у:То ко ви тра ди ци је,НовиСад:Матица српска;Палавестра
П.(1995)Исто ри ја мо дер не срп ске књи жев но сти  Злат но до ба 1892
1918,Београд:СКЗ.Иванић,Д.(1988)За бав нопо уч на пе ри о ди ка срп
ског ре а ли зма: Ја вор и Стра жи ло во,НовиСад:Матицасрпска;Иванић
Д.(1991)СабранаделаДрагеГавриловић,Ле то пис Ма ти це срп ске,Но
виСад,447,стр.157159.Иванић,Д.(1996)Срп ски ре а ли зам,НовиСад:
Матицасрпска;Иванић,Д.иВукићевић,Д.(2007)Ка по е ти ци срп ског 
ре а ли зма,Београд:Заводзауџбенике.

31Samardžija,S.,JuhasGerogijevska,Lj.,Ivanić,D.,Palavestra,P.iPantić,M.
(2011)A Short Hi story of Ser bian Li te ra tu re/Samardžija,S.[etal.];transla
tedbyLevkovBulat,B.;translationeditedbyKoljević,S.;proofreadersMa
jar,R.andPaunović,Z.Belgrade:SerbianPENcentre,NoviSadArtprint.

32Hawkesworth,C.(2000)Vo i ces in the Sha dows: Wo men and Ver bal Art in 
Ser bia and Bo snia,NewYork–Budapest:CEUPress.

33Koch,M.(2007)....kiedy do jr ze jemy ja ko kul tu ra... Twor czosc pi sa rek serb
skich na poc zat ku XX wi e ku (ka nongen regen der),Wroclaw:Wydawnictwo
UniversytetuWroclawskiego.

34Tomić,S. (2008)DragaGavrilović (18541917), theFirstSerbianFemale
Novelist:theOldandNewInterpretations.Ser bian Stu di es,Vol.22,No.2,p.
167189.Томић,С.(2012)МушкенормеипутописиЈеленеЈ.Димитри
јевић.уКул ту ра, род, гра ђан ски ста тус,ур.ДухачекГ.иЛончаревић
К,Београд:Факултетполитичкихнаука,Центарзастудијеродаиполи
тике,стр.156175.

35Гавриловић,Д.(1990)Са бра на де ла,ур.Миланков,В.Кикинда:Књи
жевназаједницаКикинде.
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сетихгодинаXIXвијека”поштоје„сасвимријеткаукњи
жевнојштампи”.36 

У посебном чланку подробно сам анализирала помену
те  стратегије,37 а овдежелимда појасним јошнеке дета
ље.УсвојојрецензијиИванићдодељујеауторкинегативни
вредноснисуд–маргиналност,необразлажућигаадекватно.
Он јој дозвољава занимљивост, али  само уколико се она
разматра са другим женским писцима. Ако се зна да у
канонусрпскогреализманепостојекњижевнице,теакосе
прихватисугестијаовогисторичарадаДрагаГавриловићева
може бити занимљива само у „историји српске женске
прозе,доосамдесетихгодинаXIXвијека“,онданијетешко
закључитидасеродаутораделапојављујекаопотенцијални
критеријум искључивања. То, међутим, даље имплицира
да је сфера женског стваралаштва одсутна из културне
производње, што оставља последице на образовање
популације.Практично,културностваралаштвополанације
сеодбацујенаидеолошкојматрици.38

Ако је Драга Гавриловић до 80их година 19. века појава
„сасвимријеткаукњижевнојштампи”,штојетачно,јерје
првасрпскаприповедачицаипрвасрпскаромансијерка,уз
тоиизразитополемичнаи оригинална, то запредставни
кеинтерпретативненормеизгледанијемогаобитидовољан
разлогдасењенаделапажљивијепроучеиадекватнијеоце
не. Навођење имена неколико књижевница из прошлости
такођенијепостаоподстицајдасереконструишенеканова,
поузданијаипотпунијаисторијасрпскекњижевности,која
укључујеимушкарцеиженеписцеакоњиховаделадопри
носекултурномкапиталу.

Исто вре ме на ма ни пу ла ци ја,  
ми сти фи ка ци ја и оп струк ци ја ис тра жи ва ња и 

об ја вљи ва ња књижев них де ла же на

Стратегије из ове групе обухватају праксу односа према
другим истраживачима или приређивачима дела књижев
ница.Засадасамнашладокументарниматеријалвезанза
опструкцијупроменемаргинализованогместаДрагеГаври
ловићусрпскојкултури,науци,образовању.Умеснојезато

36Иванић,Д. (1991)Сабрана делаДраге Гавриловић,Ле то пис Ма ти це 
срп ске,НовиСад.447,стр.159.

37Tomić, S. (2008) Draga Gavrilović (18541917), the First Serbian Fe
maleNovelist: theOld andNew Interpretations,Ser bian Stu di es,Vol. 22, 
No.2,p.167189.

38Mill, J.S. (1988)The Subjection of Women, ed.Okin,S.M. Indianapolis,
Cambridge:HackettPublishingCompany,p.89.
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поставитии питање зашто се то чини.Какву то опасност
Драга Гавриловић представља за српску културу, науку и
образовање?Подсетимосе,најпре,дајеурецензијиодпре
судногзначајадонетаоценададелаДрагеГавриловићмогу
бити„занимљива”самоугетоизиранојгрупиженаписаца,
којенепостојеуканону.Уистомтексту,књижевностДра
геГавриловићдефинисанаје(премаранијеуспостављеној,
Деретићевојформули)каокултуролошкило кал на,илине
прихватљивазаканон,којијеконципиранодкултуролошког
центра,тј.мушкарацаписаца.Али,садасетакултуролошка
маргиналностДрагеГавриловићвезујеификсиранаге о ло
кал ност.ЗначајДрагеГавриловићдефинишесекаомогућ,
алисамоугеографскомсмислу,каозавичајнобитанзаСрп
скуЦрњу,илиродноместотекњижевнице,оно,дакле,не
можебитиважнозасрпскукултурууопште.

Но,стварсенезаустављанатоме.Приметићемодаседе
валвираиистраживачки,приређивачкиииздавачкинапор
ВладимираМиланковакојисесводинагеолокалну,марги
налну,тј.„завичајнолокалну”суштину.Додатно,Миланко
ву се замерапреношење „издавачког статуса”жениписцу
„одмаргиналневредности”итоувремекада„толикиброј
[нашихпрвихписаца]јошувијекнемаприкупљенаниглав
на,камолицјелокупнадјела”.39 

Тако је исход борбе два ауторитета – „локалног” (Влади
мирМиланков)иметрополизованогиливрховног (Душан
Иванић),постаоунапредпознатпремдајеизвеснарукавица
двобојабаченамождавећуреченицамадругачијегупозо
рења,које јеВладимирМиланковнаписаонакрајутекста
свог„Предговора”СабранихделаДрагеГавриловић.40Ми
ланковљеваопоменаодносиласенаод го вор ност(прошлих
ибудућих)истраживача.Кадајете1990.годинеМиланков
упозораваодасуИванићевеповршнеоценеоДрагиГаври
ловићиз1988.годинебилеусловљенечитањемсамоједног
мањегделањеногопуса,41Миланковнасјеупућиваодапра
тимокакваћесеврстаистраживачкеодговорностипоказати
кадапредсобомбудемоималимногообимнијискупкњи
жевнихрадовапрвесрпскеприповедачицеиромансијерке.

39Иванић,Д. (1991)Сабрана делаДраге Гавриловић,Ле то пис Ма ти це 
срп ске,НовиСад.447,стр.159.

40Миланков,В.(1990)ДрагаГавриловић.Дра га Га ври ло вић Са бра на де
ла, Пе сме, При по вет ке,првакњига,ур.Миланков,В.,Кикинда:Књи
жевназаједницаКикинде,.стр.12.

41Иванић,Д.(1988)За бав нопо уч на пе ри о ди ка срп ског ре а ли зма: Ја вор и 
Стра жи ло во,НовиСад:Матицасрпска,стр.227228.
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Но,уовојсложенојмаргинализацијиједнекњижевнице,мо
ждајенајманипулативнијастратегијаонанова,којавезује
претходнедвемаргинализаторскестратегијеауторкеипри
ређивачањених сабраних дела за рад научног подмлатка.
Тако,поштојеДрагаГавриловићмаргиналназасрпскукул
туру,следидајеонаосуђенадабудемаргиналнаизасрп
скунауку,збогчегасумојадаљаделовањапосталаинтер
венционистичка.42Удругимпубликацијама,сазнаћемодаје
докторанткињамасугерисананепотребностилиневажност
бављењаделимаДрагеГавриловић,јерсуњенаСа бра на де
лаплодзанесењакаилистраснезагрејаности.Усвојојдок
торскојдисертацијиЈаснаБаланје,насрећу,забележиласу
кобоваквихмишљења.43Измеђуопцијебитиинтелектуалац
који сумња и бити покоран ђак лојалан ауторитету, Балан
је изабрала прву страну.Нова, другачија сведочанства, из
2012. године,долазеод једнедругедокторанткиње.УБи
блиотециСрпскеЦрње„ЂураЈакшић”сачуванјевидеоза
писсанаучногскупаоДрагиГавриловић,одржаног4.јуна
2012.уСрпскојЦрњи,гдејеједнаодучесницаизјавилада
неможедамислидругачијеодсвогменторакојисматрада
прозаДрагеГавриловићнеможедауђеуканонзатоштоје
феминистичка.

ТачноједајепрозаДрагеГавриловићнескривенофемини
стичкаили,акоћемојошпрецизније–хуманистичка.Њен
најдрагоценијиинајиновативнијидоприносјестекритичка
иполемичкаизградњасрпскепрозекојаомогућавачитаоци
мадасесуочисамитовимаилажимаоодносусрпскогдру
штвапремаженама.ПрозаДрагеГавриловићмењапоглед
намикроимакронивоесрпскогдруштва,критичкизагова

42Tomić,S. (2008)DragaGavrilović (18541917), theFirstSerbianFemale
Novelist: theOldandNewInterpretations, in:For got ten Ser bian Thin kers 
–Cur rent Re le van ce, специјални темат, гостујућа уредница prof. Jelena
Bogdanović,EastCarolinaUniversity,Ser bian Stu di es,Vol.22,No.2,167
189http://www.serbianstudies.org/publications/pdf/SS_Vol%2022_2008_
No %202.pdfТомић,С.ур.(2013)Ва ло ри за ци ја раз ли ка:збо р ник ра до ва 
са на уч ног ску па о Дра ги Га ври ло вић (18541917),Београд:Алтера:Мул
тинационалнифондкултуре;Томић,С.(2013)Богисвештеници:осуда
икритикаизтачкегледиштаженскихликова,у:Ре ли ги ја у огле да лу књи
жев но сти,ур.АлександарПрњатиТијанаПарезановић,Београд:Алфа
универзитет,90104;Tomić,S.(2011)TheFirstSerbianFemaleTeachers
andWriters:TheirRoleinEmancipationofSerbianSociety,in:Ser bian Wo
men and the Pu blic Sphe re: 18501950,специјалнитемат,гостујућеуред
ницеprof.AnnaNovakov,SaintMary’sCollegeofCaliforniaandSvetlana
Tomić,AlfaUniversityBelgrade(Ser bian Stu di es,  Sla vi ca Pu blis hers,Bloo
mington,Indiana,USA,Vol.25,No.1,2011[2013]),pp.5779.)http://www.
serbianstudies.org/publications/pdf/SS_Vol%2025_2011_No %201.pdf

43Балан Ј. (2004)Дис курс жен ског ли ка у срп ском ре а ли стич ком ро ма
ну,Београд:ФилолошкифакултетУниверзитетауБеограду,докторска 
дисертација.
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рапроменупатријархалногмоделадруштва јерпроизводи
терорупородициибраку,школству,свештенству,књижев
ностиили–културиуопште.

Наведени неадекватни поступци академске праксе могу
да се разумеју каомизогини.У првом реду ти вишестру
конегативнисудовинисупроистеклиизпажљивогчитања
ипрофесионалног,методолошкиприхватљивогдоказивања
невредностиделаженаписаца.Затонасчекатемељноис
питивањеистинауинституционализованом,јавномзнању.

ЛИТЕРAТУРА:

Балан,Ј.(2004)Дис курс жен ског ли ка у срп ском ре а ли стич ком 
ро ма ну,Београд:ФилолошкифакултетУниверзитетауБеограду,
докторскадисертација.

BatAmi,B.MarginalityandEpistemicPrivilege,in:Fe mi nist Epi ste
mo lo gi es,ed.Alcoff,L.andPotter,E.(1993),NewYork:Routledge,
83100.

БеловићБернаджиковска,Ј.(1913)Пријатељиженскогобразова
ња.АркадијеВарађанин,у:Срп ки ња ње зин жи вот и рад, ње зин 
кул тур ни раз ви так и ње зи на на род на умјет ност до да нас.Сара
јево:ДобротворнаЗадругаСрпкињаИришкиња

Богдановић,К.(1986)Иза бра ни жи вот. Днев ни ци, есе ји, сту ди је 
и кри ти ке,избор,редакцијаипредговорНиколићМ,Крагујевац:
Књижевниклуб„КатаринаБогдановић”иНароднабиблиотека
„ВукКараџић”.

ГикићПетровић,Р.(2010)Жи вот и књи жев но де ло Ми ли це Сто
ја ди но вић Срп ки ње,НовиСад:Дневник;Глишићева,С.(1933)
Мо је успо ме не,Београд:СКЗ.

Guillory,J.(1994)Cul tu ral Ca pi tal. The Pro blem of Li te rary Ca non 
For ma tion.ChicagoandLondon:TheUniversityofChicagoPress.

Деретић,Ј.(2004)Исто ри ја срп ске књи жев но сти,Београд: 
Просвета.

Иванић,Д.(1988)За бав нопо уч на пе ри о ди ка срп ског ре а ли зма: 
Ја вор и Стра жи ло во.НовиСад:Матицасрпска.

Иванић,Д.(1991)СабранаделаДрагеГавриловић,Ле то пис Ма
ти це срп ске,НовиСад.447,стр.157159.

Иванић,Д.(1996)Срп ски ре а ли зам.НовиСад:Матицасрпска.

Иванић,Д.иВукићевићД.(2007)Ка по е ти ци срп ског ре а ли зма,
Београд:Заводзауџбенике.

Cameron,D.(2005)Whyisalanguageafeministissue?,in:The fe mi
nist Cri ti que of Lan gu a ge: A Re a der,ed.Cameron,D.,Routledge.

Koch,M.(2007)....kiedy do jr ze jemy ja ko kul tu ra... Twor czosc pi sa
rek serb skich na poc zat ku XX wi e ku (ka nongen regen der).Wroclaw:
WydawnictwoUniversytetuWroclawskiego.



184

СВЕТЛАНА Е. ТОМИЋ

Code,L.(1991)What Can She Know: Fe mi nist The ory and the Con
struc tion of Know led ge,NewYork:CornellUniversityPress.

Миланков,В.(1990)ДрагаГавриловић.Дра га Га ври ло вић Са бра
на де ла, Пе сме, При по вет ке.Првакњига,ур.Миланков,В., 
Кикинда:КњижевназаједницаКикинде.

Миланков,В.(2001)Еу ста хи ја пл.Ар сић,НовиСад:Аурора.

Мoi,T.(2007)Sek su al na/tek stu al na po li ti ka:fe mi ni stič ka knji žev na 
te o ri ja,prevelaMašaGrdešić.Zagreb:AGM.

Палавестра,П.(1968)ПриповедачкикругмостарскеЗоре.у:Зо ра, 
по ча сни број,Мостар.

Палавестра,П.(1971)ПриповедачкикругмостарскеЗоре.у:То
ко ви тра ди ци је,НовиСад:Матицасрпска.

Палавестра,П.(1995)Исто ри ја мо дер не срп ске књи жев но сти 
Злат но до ба 18921918,Београд:СКЗ.

Russ,J.(1997)‘Anomalousness’and‘Aesthetics’fromHowtoSu
pressWomen’sWriting,in:Fe mi nisms: An ant ho logy of Li te rary The
ory and cri ti cism,eds.Warhol,R.andPriceHerndl,D.,NewBrun
swickNewJersey:RutgersUniversityPress,p.97115.

Said,E.(1996)Re pre sen ta ti ons of the In tel lec tual,NewYork:Vintage
Books.

Samardžija,S.,JuhasGerogijevska,Lj.,Ivanić,D.,Palavestra,P.i
Pantić,M.(2011)A Short Hi story of Ser bian Li te ra tu re/Samardžija
S...[etal.];translatedbyLevkovBulat,B.;translationeditedbyKo
ljević,S.;proofreadersMajarR.andPaunović,Z.Belgrade:Serbian
PENcentre,NoviSad:Artprint.

Скерлић,Ј.(2009)Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти.Београд:
УчитељскифакултетдигиталноиздањеАнтологијасрпскекњи
жевности,www.ask.rs,приступљено15.априла2014.

Срп ки ња ње зин жи вот и рад, ње зин кул тур ни раз ви так и ње зи на 
на род на умјет ност до да нас(1913),уредилесрпскекњижевнице,
Сарајево:ДобротворнаЗадругаСрпкињаИришкиња.

Tomić,S.(2008)DragaGavrilović(18541917),theFirstSerbian
FemaleNovelist:theOldandNewInterpretationsуFor got ten Ser
bian Thin kers –Cur rent Re le van ce,специјалнитемат,гостујућа
уредницаprof.JelenaBogdanović,EastCarolinaUniversity,Ser bian 
Stu di es,Vol.22,No.2,167189.http://www.serbianstudies.org/publica
tions/pdf/SS_Vol%2022_2008_No%202.pdfприступљено15.априла
2014.

Tomić,S.(2009)ANewUnderstandingofLazaK.Lazarević’sStory
ToMatinswithFatherfortheFirstTimeandOneHundredYearsof
theInterpretativeNorm,translatedbyKosaraGavrilovićandVišeslav
Simić,Ser bian Stu di es,  Sla vi ca Pu blis hers,Bloomington,Indiana,
USA,23(2):VIIXIII,p.181318.

Tomić,S.(2011)TheFirstSerbianFemaleTeachersandWriters:
TheirRoleinEmancipationofSerbianSociety,уSer bian Wo men and 



185

СВЕТЛАНА Е. ТОМИЋ

the Pu blic Sphe re: 18501950,специјалнитемат,гостујућеуред
ницеprof.AnnaNovakov,SaintMary’sCollegeofCaliforniaand
SvetlanaTomić,AlfaUniversityBelgrade(Ser bian Stu di es,  Sla vi ca 
Pu blis hers,Bloomington,Indiana,USA,Vol.25,No.1,[2013],pp.
5779.)http://www.serbianstudies.org/publications/pdf/SS_Vol%20
25_2011_No%201.pdfприступљено15.априла2014.

Томић,С.(2012)Ти по ло ги ја књи жев них ју на ка и ју на ки ња у про зи 
срп ског ре а ли зма из род не пер спек ти ве,Филозофскифакултет:
НовиСад,докторскадисертација.

Томић,С.(2012)МушкенормеипутописиЈеленеЈ.Димитрије
вић,у:Кул ту ра, род, гра ђан ски ста тус,ур.Духачек,Г.иЛонча
ревић,К,Београд:Факултетполитичкихнаука,Центарзастудије
родаиполитике,стр.156175.https://www.academia.edu/4423386/
Muske_akademske_norme_i_putopisna_knjizevnost_Jelene_J._Di
mitrijevic_Male_academic_norms_and_the_travel_writings_by_Jele
na_J._Dimitrijevic_приступљено15.априла2014.

Томић,С.ур.(2013)Ва ло ри за ци ја раз ли ка: збо р ник ра до ва са 
на уч ног ску па о Дра ги Га ври ло вић (18541917),Београд:Алтера:
Мултинационалнифондкултуре,стр.31.

Томић,С.(2013)Штазначипроучаватиженеписцеизпрошло
сти?,у:Ва ло ри за ци ја раз ли ка:збо р ник ра до ва са на уч ног ску па 
о Дра ги Га ври ло вић (18541917),ур.Томић,С.,Београд:Алтера:
Мултинационалнифондкултуре,стр.31.

Томић,С.(2013)Богисвештеници:осудаикритикаизтачкегле
диштаженскихликова,у:Ре ли ги ја у огле да лу књи жев но сти,ур.
АлександарПрњатиТијанаПарезановић,Београд:Алфаунивер
зитет,90104.

Hawkesworth,C.(2000)Vo i ces in the Sha dows: Wo men and Ver bal 
Art in Ser bia and Bo snia,NewYork–Budapest:CEUPress.

Hooks,B.(1990)ChoosingtheMarginasaSpaceofRadicalOpe
ning,in:Hooks,B. Year ning: Ra ce, Gen der, and Cul tu ral Po li tics, 
Boston:SouthEndPress,p.145155.

White,H.(2010) The Fic tion of Nar ra ti ve: Es says on Hi story, Li te ra
tu re, and The ory 19572007,Baltimore:TheJohnHopkinsUniversity
Press.



186

СВЕТЛАНА Е. ТОМИЋ

SvetlanaE.Tomić
AlfaUniversityinBelgrade,FacultyofForeignLanguages,Belgrade

THENORM,WOMENWRITERSANDTHETRUTH

Abstract

In this paper the author classifies and explains some of numerous
examples of marginalisation of significant Serbian female authors
fromthesecondhalfofthe19thcenturyandthebeginningofthe20th
century - Milica Stojadinović Srpkinja, Draga Gavrilović, Mileva
Simić,DanicaBandić,MilkaGrgurova, Jelena J.Dimitrijević.Their
workswerenegativelyevaluatedbythedominantintepreters,academic
professors and the historians of Serbian literature. Contrary to
expectationstheircriticismwasnotsupportedbyreasoning.Historians
alsoignoredrelevanthistoricalevents.Totoacknowledgeafewfemale
authorsmeanttopresenttheminadequately,mainlyasbeautifulwomen
or spinsters. Some other discriminatory facts in presenting female
writerswere connectedwith the length of analyses, attitude and the
language.Thedominantinterpretersusuallynamedincompletelistof
womenauthors’works,regularlyomittingtheirtranslatedpieces.There
wasevenanopenstatementthattheauthor’sgenderwasastartingpoint
forattributingdiscriminatoryvaluestomaleorfemaleauthors,infavor
ofthemaleones.Asoneofthemostmanipulativestrategies,onecan
pointouttheobstructionstoresearchandpublishingofwomenauthors.

Keywords: canon, reliability of knowledge, interpretative authority, 
gender, culture


