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Како се чита ова књига
Одабрали смо вам двадесет девојчица, двадесет малих жена
које нису себе од самог почетка доживљавале као изузетне,
али су то постале кад су порасле а да тога најчешће уопште
нису биле свесне.
Која је њихова тајна? Научиле су да слушају себе и да пусте да
их води страст коју су криле у срцу. Много су времена уложиле
у то да остваре циљеве које су себи поставиле, чак и онда кад
нико није веровао да ће у томе успети.
Из тог разлога вам предлажемо да њихове приче читате мало-помало, без журбе. Натенане размишљајте о њима и нека вас
пример који вам дају обавије као леп мирис.

Живот брзо тече,
но понекад мораш да застанеш
да би променио свет.
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Ана Павлова
Балерина

Санкт Петербург, Русија 1881. – Хаг, Холандија 1931.

Изузетна девојчица која је постала једна од најчувенијих балерина у историји

e
Н

Те вечери, склупчана на седишту од велуа Божић 1889. године у Санкт Петерра у Маријинском театру, открила сам да виле
бургу је вејао снег.
стварно постоје. Одлучила сам да по сваку
Кад су се саоне зауставиле пред
цену желим да постанем једна од њих. Сутранашим скромним домом у предградан сам стала да преклињем мајку да ме одвеђу, разрогачила сам очи. Мама се закикотала:
де у Империјалну балетску школу, где су нам
„Обећала сам ти поклон. Вечерас ћеш видети
потом хладно саопштили да сам премлада да
вилинску земљу.“
ме приме: нису примали ученике млађе од
Окићене улице и свет били су ми сасвим
десет година. Разочарала сам се, али се нисам
нови: имала сам осам година и дотад никад ниобесхрабрила, па сам почела сама да вежбам,
сам била у центру града, а камоли у позоришту.
и то сваког дана. Уз то сам
Кад су се завесе подигле и
учила руски, аритметиоткриле прекрасан златан
ку, историју и географију,
дворац, а на сцени се појаНико не успева само
пошто су само најмарљивиле балерине у пачкама
на рачун талента.
вија деца успевала да полоод воала, остала сам без
даха: Успавана лепоже пријемни испит. Нисам
Бог даје таленат, а труд
тица, моја омиљена
смела да ризикујем да не
бајка, одигравала се
прођем.
га претвара у генија.
ту, преда мном! ОпНапокон је освануо дан
чињено сам посмапријемног испита; моратрала сваки детаљ. Толико сам се занели смо да прођемо читав низ лекарских прела да сам на крају једва чула мајку како
гледа, тестове скакања и трчања, да радимо
ме пита: „Да ли би волела да играш са
разне вежбе и одговарамо на безбројна питања. Испитивачи су били веома строги и мене
њима?“ Њене су ме речи пренуле из саје ухватио страх. Видела сам како шаљу децу
њарења. „Не. Волела бих да играм сама
кући без икаквог објашњења и била сам убеђекао она дивна принцеза“, одговорила сам
на да ће исто и мене задесити. Али не: примљеи показала на балерину која је играла главну улогу.
на сам! Била сам тако срећна и запрепашћена
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Ана Павлова
да ми није било болно чак ни то
лабуд, етерично биће које на позоршто ћу морати да се раздвојим од
ници изражава муку и грозничаву
маме.
грациозност последњих тренутака
Осам дугих година живела сам у
живота.
интернату и предано учила.
Као што је Михаил и
Иако то нисам знала, учипредвидео, Смрт лабутељи су већ међу собом разда ме је прославила. То ми
Желиш ли да будеш као Ана?
говарали о мени: „Она Ана
је заувек остао омиљени
Унеси
се
свим
срцем
Павлова… тако је танана,
балет. Аплауз публике није
наравно. Али какву челичми будио понос, већ ми је
у оно што радиш
ну вољу има и какав талепомогао да схватим како
и уложи огроман труд.
нат!“ И зато ми је, кад сам
је сврха игре да сви, макар
стекла диплому, понуђено
на који сат, забораве на све
да играм у Маријинском театру као солиста.
муке и свакодневне проблеме. Сећала сам се
Била сам пресрећна!
магије оне прве вечери у Маријинском теаНа мојој класи било је још деце талентоване
тру. Била сам сирота, без оца, а оне прекрасне
колико и ја. Међу њима је био и Михаил Фокин,
виле су ме спасле. Сад сам и ја могла, или пре
који је у то доба желео да постане кореограф и
морала, да помогнем да некоме другоме магибио пун ентузијазма и нових идеја. Били смо
ја постане стварност. Стога сам основала своју
добри другови, па сам га једног дана питала
трупу и као примабалерина годинама била на
да ли би хтео да направи нешто само за мене.
турнеји по целом свету. Желела сам да најчу„Наравно. Биће ми част“, одговорио ми је.
веније балетске представе, као што су Жизела,
Једног дана, док смо шетали крај језера, приЛабудово језеро и Пепељуга и друге, доведем у
шли су нам лабудови тражећи храну. Тихо сам
места на којима нико никад није играо. Нисам
рекла: „Обожавам лабудове. Често овамо доламарила колико је позориште удаљено нити
зим и…“ „Шта си рекла?“, казао је Михаил и
колико је тешко до њега стићи, нити хоћу ли
погледао ме као да ме први пут у животу
морати да спавам у хладном неудобном возу
види. Узбуђено ми је подигао руке и ћутке
или да дахћем на сунцу на броду пловећи реказагледао моје витко тело, моје смеђе очи
ма пуних комараца. Једино ми је важно било
и снежнобелу кожу. „Ана, бићеш лабуд!
да донесем радост људима који ме гледају. До
Направићу ти најлепшу кореографију
краја свог живота, до последњег даха, наставикоја је икад постојала! Биће пуна љубала сам неуморно да учим и играм.
ви, страсти, лепоте, трагике! И већ те
Баш као што праве балерине и раде.
видим: чист и величанствен лабуд одевен у бело, спрам ведрог неба на које ће
пести вечна ноћ. Постаће икона, видећеш!“
Напорно сам и вредно радила, вежбала
и дању и ноћу. Нисам желела само да дочарам елеганцију лабуда, желела сам да будем
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Фрида Кало
Сликарка
Којоакан, Мексико Сити, Мексико 1907–1954.

Изузетна девојчица која је радосно сликала живот и смрт

y
Д

а могу поново да се родим, волела
бих можда да будем мајмунче. Мајмунче пуно снаге и радости, радознало и помало несташно. Зар то не
би био добар штос? И никад не бих мировала. Можда зато што ми је највећа жеља одувек
била да се ритам, трчим и скачем кад год ми се
прохте. Кад сам имала шест година, десна нога
ми је оболела. Читавих девет месеци морала
сам да лежим у кревету, али та безобразна нога
све је више слабила и тањила се. Научила сам
да возим бицикл како бих је ојачала, али другари су ми се ипак изругивали. „Ћопава Фрида!
Ћопава Фрида!“, викали су ми. Осећала сам се
другачије и била сам веома усамљена. Чак
и кад бих сакрила ногу панталонама или
широким мексичким сукњама, тај део
тела наносио ми је бол.
Кад сам имала петнаест година, уписала сам се у гимназију у Мексико Ситију. Упркос свему била сам живахна и
бистра девојка, врло заинтересована за
политику и пуна револуционарног жара.
Тих година у Мексику се пробудио снажан дух напретка и имала сам осећај да
сам део тога.
Једног тужног дана доживела сам тежак
удес у аутобусу којим сам се возила кући.
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Поломила сам кичму, ноге и карлицу на више
места, па сам више од годину дана била у гипсу,
везана за кревет. Нисам могла да седим, само
сам лежала, а болови су били тако страшни да
су ме доводили до лудила.
Да ми прекрате досаду и олакшају усамљеност, мама и тата су ми набавили посебан сталак који сам могла да држим на кревету, као
и боје и четкице, а што је било најважније, на
сточић крај кревета поставили су ми велико
огледало у коме сам могла да се огледам а да
не дижем главу с јастука.
И тако сам насликала своју прву слику, аутопортрет. Сликала сам, на крају крајева, оно
што сам најбоље познавала, а и једино што ми
је било при руци! Кажем ово у шали, али уверавам вас да се бол и патња које сам претрпела
налазе и у мојим каснијим радовима. Зар би па
могло другачије?

Нисам болесна, поломљена сам.
Али срећна сам све док
могу да сликам.
Кроз сликање сам покушавала да сагледам
себе каква сам: сјајне црне очи, густе спојене
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Frida
ФридаKhalo
Кало
обрве… Можда нисам била лепа, али сам имала
не традиције и природе која ме
карактер. И желела сам да покажем да су ми
је окруживала: костуре које су
несрећа и усамљеност можда сломиле кости
деца носила за Ноћ вештица,
Morti, i cavalieri impagliati che simboleggiavano
te che si univano alla radice del naso. Non ero belи срце, али нису сломиле Фриду. Ја, Фрида, и
лутке Панча Виље, мексичког
la, forse, ma ero un tipo. E volevo raccontare che
l’eroe
delкао
Messico
Pancho
Villa, piante e animali.
даље сам била цела: срећна и пуна живота.
хероја,
и биљке
и животиl’incidente e la solitudine avevano spezzato le mie
Кад сам коначно стала на ноге, отишла сам
ње. А онда сам сликала и своје
-XWQZIٻO]ZI^WQTUQW^WT\WMQTUQWKWZXW\Mossa e anche un po’ il mio cuore, ma non Frida. Io,
код Дијега Ривере, једног од најчувенијих слилице и тело, који су приказивали
[\QUWVQLMTTMUQM[WٺMZMVbMÅ[QKPMUIIVKPMLQ
Frida, ero ancora intera: gioiosa e piena di vita.
кара и муралиста тог времена, и показала му
моју физичку патњу, као и путова9]IVLWÅVITUMV\MXW\MQITbIZUQIVLIQLI,QMviaggi,
di incontri
e degli
episodiтреbelli o brutti che
своје радове. „Имам ли талента?“, питала сам
ња, сусрете
и срећне
и тужне
go
Rivera,
uno
dei
più
famosi
pittori
di
quadri
e
га. „Морам да знам: мојој породици је потренутке anno
које dopo
сам anno.
доживљавала из
vivevo
murales
di
allora,
e
gli
mostrai
i
miei
lavori.
–
Ho
бан новац, а ја желим да помогнем.“
године у годину.
I critici
dicevano
la mia
arte eraговориsurrealista,
\ITMV\W'·KPQM[Q,M^W[IXMZTW"TIUQINIUQOTQI
Ривера је био огроман дебео човек, прави
Критичари
су che
за моју
уметност
ha bisogno
denaro
e io voglio
слон
спрам di
мене,
ситне
девојкеessere
лакеd’aiuto.
као птили да
је надреална,
али d’accordo.
ја се са тим
никад
ma
io non
sono mai stata
I surrealisti
Mi
ritrovai
davanti
un
omone
grosso
e
grasso,
una
чица. Двапут се женио и пратио га
слагала.
Надреалисти
су
dipingevanoнисам
sogni e mondi
immaginari,
mentre io
specie
di
elefante,
io
che
ero
bassina
di
statura
e
је глас срцоломца. Био је импресисликали снове и измишљене свеmettevo sulla
telaјаtutto
si agitava,
molto
leggera Казао
come un
Eraтиstato
ониран.
миuccellino.
је: „Фрида,
си sposato già
тове;
сам ciò
пакche
на платно
преносиdue volte,сликарка.
ma era famoso
come rubacuori.
изузетна
Нико anche
досад није
ла све
штоdiсеme.
врло
реално
realisticamente,
dentro
Quando
mi збивало
sentivo
Lui
sembrò
colpito.
Mi
disse:
Sei
una
grande
arтако потресно пренео поезију на
у мени. Кад сам се осећала слабо
triste e debole allora dipingevo con più forza, lottista, Frida. Nessuno saprebbe mettere sulla tela la
платно.“
или тужно, сликала сам још
tavo come un toroжешће.
contro le
imperfezioni
una
poesia
in modo
cosìнама
straziante.
А онда
је међу
плаКао
лав сам сеdiбориE poi
scattòУбрзо
qualcosa
traвенdi noi.Желиш
Ci sposammo
ли да будеш
као Фрида?
нула
љубав.
смо се
ла саunсвојим
недостацима,
са
schiena
che richiedeva
busto di
ferro per stare
poco
dopo
e
nonostante
molte
infedeltà
reciproчали и заувек остали заједно
кичмом којој је био потребан
dritta,
e di una gamba che mi costringeva a camВоли
живот
и
буди
јака
che
e
litigate
folli,
non
ci
lasciammo
più.
иако смо се често свађали.
челични корсет да би стајала
minare
col
bastone.
Un tornado
la mia esistenza
Мој
живот di
са emozioni
Дијегомriempiva
био
право, и ногом због које сам
и весела ма шта
јеQV[QMUMI,QMOWVMTTI+I[I)b]TTI»KI[IIbb]ZZI¼
торнадо емоција. Живеморала да
поштапам.
Nel 1952 mi dedicarono
unaсеgrande
mostra a
ти
живот
донео.
in
cui ho
vissuto e che oggi è un
лиcui
смоeroу nata,
Каси in
азул,
плавој
Године 1952. у Мексико
Citta del Messico.Ситију
Ormai ero
e
museo
a me
dedicato.
кући, где
сам
се родила и
је costretta
одржанаa letto
велика
ilизложба
dottore мојих
mi proibì
di alzarmi.
Ci већ
andai
lo везаstesMi
di цео
scimmie,
pappagalli,
pavoгде circondavo
сам провела
живот,
а која је данас
слика.
Ја сам тад
била
музеј посвећен мени.
на NIKMVLWUQ
за постељуXWZ\IZM
и доктор
миMје\]\\W
забранио
даT]WOW
устаVQÅWZQ-LQXQVOM^WLQXQVOM^W[MVbI[W[\I
[W
TM\\W
ÅVW IT
Окружила сам се мајмунима, папајем, али ја сам свеједно отишла. Нашла сам
)^ZMQ\IV\WLM[QLMZI\W]VÅOTQWUIIKI]dell’esposizione.
dottore
scoppiò
a ridere
e brinгајима,
пауновима,
И сликала
некога да ме са Il
све
креветом
однесе
у изложбеsa
dell’incidente,
non цвећем.
potevo averne.
Misi
сам,
сам сликала.
бих
ни простор. Кад ме је доктор видео, насмејао
LKWVUM,QMOWMQXZM[MV\QÅVWIVW\\MNWVLI
ancheнеуморно
questo dolore
nei miei Волела
quadri, così
да
самdipinsi
ималаlaдете,
алиe јеterribile
због несреће
се и наздравио ми и дружио се са мном и Дијеcome
lucente
gabbia
Nei miei ritratti avevo messo l’amore, la forza più
то било
немогуће.
И aтајcausa
сам бол
гом и осталим посетиоцима до дубоко у ноћ.
che
dovevo
indossare
delleпренела
fratture
OZIVLM
KPM својим
KWVW[KM[[Q
)UI^W
T¼IUWZM
M IUI^W
на слике,
као и патњу због ужасног кавеНа свим
сликама
сликала
сам
љубав,
alla
schiena.
за
који
сам
морала
да
носим
због
повренајвећу
снагу
коју
знам.
Волела
сам
љубав
Benché tedesca da parte di padre, mi sentivo
la vita. Ho cercato di viverla come una canzone:и
де кичме.
волела сам живот. Настојала сам да га живим
profondamente
messicana e inserivo nei dida cantare con allegria e frastuono, come avrebbe
Иако
ми elementi
је отац био
као песму која се пева весело и бучно, исто
pinti
anche
delleнемачког
tradizioniпорекла,
popolari
fatto
la più би
dolce,
scherzosa
e impertinente
као што
урадило
моје
најслађе, delle
најсам свим
бићем
била
Мексиканка,
па сам
oјаdella
natura
che mi
circondava:
gli scheletri
разиграније
и
најнесташније
мајмунче.
на
сликама
приказивала
и
детаље
из
народusati dai bambini per festeggiare il Giorno dei
mie scimmiette.
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