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КРО ЋЕ ЊЕ ЖЕН СКЕ ЖЕ ЉЕ

Еле на Фе ран те, При ча о но вом пре зи ме ну, пре в. Је ле на Бр бо рић, Bo o ka, 
Бе о град 2017

У есе ју Рат дру гим сред стви ма, Ел фри де Је ли нек је од нос пост фа
ши стич ког дру штва пре ма хе те ро сек су ал но сти и бра ку оце ни ла као скуп 
ме ха ни за ма ко ји при кри ва ју и тран сфор ми шу сва ко днев ну ре пре си ју 
над же ном у об лик ко ји под ра зу ме ва при ват ни фа ши зам или га чи ни 
не ви дљи вим у све тлу по рет ка. У дру гом де лу „на пуљ ске при че”, При чи 
о но вом пре зи ме ну, ита ли јан ска спи са те љи ца Еле на Фе ран те кроз пер спек
ти ву на гла ше но не по у зда не на ра тор ке Еле не/Ле ну че ис пи ту је гра ни це 
до ко јих се жен ски иден ти тет ин те гри ше у та кав по ре дак, при хва та ју ћи 
га као oпресивни еко ном ски и по ро дич ни ме ха ни зам за шти те жен ског 
те ла од гла ди и сек су ал не же ље ко ја ни је усме ре на би ло ка би о ло шкој 
ре про дук ци ји, би ло ка одр жа ва њу по сто је ћег па три јар хал ног си сте ма – 
или, ре чи ма Ле ну че, „ка да нас већ ни шта не мо же спа сти, ни но вац, ни 
му шко те ло, па чак ни обра зо ва ње, мо же мо од мах све и да уни шти мо”.

Де вој чи це Ли ла и Ле ну ча из Мо је ге ни јал не при ја те љи це, пр вог 
де ла на пуљ ске те тра ло ги је, са да су адо ле сцент ки ње са чул но шћу ко ја 
је, јед ном про бу ђе на, по ста ла део ко лек тив не еко но ми је сек су ал не же ље и 
као та ква мо ра би ти ре гу ли са на. Дру ги део по чи ње Ли ли ним вен ча њем 
са Сте фа ном ко ји је си лу је пр ве брач не но ћи („На ред ба је гла си ла: мо раш 
би ти пра ви му шка рац, Сте, уко ли ко је са да не укро тиш, не ћеш је укро
ти ти ни ка да; тво ја же на тре ба од мах да на у чи да је она жен ско, а да си ти 
му шко и да сто га мо ра би ти по слу шна”), а Ле ну ча, да би мо гла да ка же 
„све што ра диш ти ра дим и ја”, по ку ша ва исте ве че ри да из гу би не ви ност 
са Ан то ни ом, ко ји је од би ја јер то „же ли да ура ди она ко ка ко се то ра ди 
са соп стве ном же ном, а не ова ко”. Ова кав од нос пре ма жен ском те лу им
пли ци ра да је брак је ди на ба ри је ра из ме ђу ма пи ра ња те ла као чед ног и 
за бра ње ног и као при ват не сво ји не – у оба слу ча ја жен ској же љи се не 
при да је зна чај, тј. она су штин ски и не по сто ји. Оправ да но ока рак те ри
са но као Bil dun gsro man, ово де ло се исто вре ме но ба ви и ра ђа њем жен ске 
сек су ал не еман ци па ци је као ди рект не по сле ди це дру га чи јег иде о ло шког 
по ла зи шта – ка да се Па сква ле, је дан од мла ди ћа из си ро ма шног на пуљ
ског ре јо на под кон тро лом бра ће Со ла ра, учла ни у ко му ни стич ку пар ти ју, 
Ле ну ча при ме ћу је да из не на да „нас же не у на че лу не сма тра ин фе ри ор
ним у од но су на му шкар це, с на шим осе ћа њи ма, на шим иде ја ма, на шим 
сло бо да ма”. Та ко ђе, Ле ну ча на фа кул те ту у име „ко му ни стич ких сло бо да” 
сту па у сек су ал не од но се са мла ди ћи ма, али иста та гру па еман ци по ва
них сту де на та сма тра је „ла ком де вој ком”, те ка да пи ше ка ко „ни је ла ко 
об ја сни ти ко ли ко ју је ко шта ло да се при ла го ди иде ји о сек су ал ној сло
бо ди ко ју је Фран ко оду ше вље но про па ги рао”, ја сно је за што на гла ша ва 
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да се ко му ни зам пре ма сек су ал ној рав но прав но сти же на од но сио са мо 
у на че лу. Фи зич ко на си ље је та ко ђе при ка за но као ам би ва лент но, исто
вре ме но као сво је вр сни ег зор ци зам ко ји осло ба ђа жен ско те ло („А шта 
ми мо гу удар ци? Бр зо про ђу, и бу де ми и бо ље не го пре”) и као при род ни, 
нео п ход ни ре гу ла тив по ро дич не за јед ни це: све же не у ре јо ну ре дов но до
би ја ју ба ти на, по себ но Ли ла, ко ја, пре ма Сте фа но вим ре чи ма, „на мер но 
све ту по ка зу је да он ни је му шко”. 

Ли ла се уда ла за Сте фа на са ше сна ест го ди на, де ли мич но из за хвал
но сти што ју је спа сао бед ног жи во та, де ли мич но из пр ко са и бе са што 
су јој ро ди те љи за бра ни ли да ље шко ло ва ње, али Ле ну чу ужа са ва по ми
сао да се уда јом и ра ђа њем све оне по сте пе но пре тва ра ју у сво је мај ке: 
„Том при ли ком, ме ђу тим, са свим ја сно са гле дах мај ке ста рог ре јо на. Би ле 
су раз дра жљи ве, по ми ре не са суд би ном. Ћу та ле су сти сну тих зу ба и по
гу ре них ра ме на и ви ка ле ужа са ва ју ће увре де де ци ко ја су им за да ва ла 
му ке. Ву кле су се омр ша ве ле, упа лих обра за и очи ју, или ве ли ких зад
њи ца, оте клих гле жње ва, те шких гру ди, са ке са ма из ку по ви не и сит ном 
де цом ко ја су им се ка чи ла о ску те, тра же ћи да бу ду но ше на.” Ова ти пи
зи ра на сли ка жен ског те ла на кон по ро ђа ја упа дљи во под се ћа на опис из 
јед ног од нај по зна ти јих жен ских Bil dun gsro manа, Ста кле ног зво на Сил
ви је Плат, у ко јем Естер Грин вуд ужа сну то по сма тра ком ши ни цу кроз 
про зор: „Не ка же на, ни пет сто па ви со ка, с гро теск ним ис пуп че ним сто
ма ком, гу ра ла је ста ра, цр на деч ја ко ли ца низ ули цу. Дво је или тро је ма ле 
де це раз ли чи тих ве ли чи на, бле де, са му са вим ли ци ма и го лим бр ља вим 
ко ле ни ма, те ту ра ло се у сен ци ње не сук ње”. Мај чин ство као про па да ње 
те ла пред ста вља ва жну те му При че о но вом пре зи ме ну, по себ но с об зи
ром на то да Ли ла, ко ју сви у ре јо ну по сма тра ју као из ра зи то чул ну, у 
пр вим ме се ци ма бра ка не успе ва да за труд ни, те поч ну да ко ла ју гла си не 
да по се ду је „си лу ко јом уби ја де цу у се би”. Чак и на кон што она за труд
ни, Ле ну чи се чи ни да Ли ла све ра ди да би ис про во ци ра ла му шкар це „да 
јој удар ци ма по мог ну да згње чи ту не тр пе љи вост, пат њу, то ство ре ње 
ко је је но си ла у сто ма ку”. За де вој ке у ре јо ну мај чин ство пру жа си гур ност 
да не ће би ти оста вље не да гла ду ју и да, по пут Ме ли не, ко ју је пе сник До
на то Сал ва то ре сек су ал но екс пло а ти сао и на по слет ку оста вио у мен тал ном 
ра строј ству, лу та ју ули ца ма и чи сте сте пе ни ште да би пре жи ве ле, али, 
исто вре ме но, би ти мај ка зна чи ис пу ни ти и по след њу дру штве ну функ
ци ју, на кон ко је до ма ћин ство ко нач но у пот пу но сти по ста је лут ки на ку ћа. 
При ча о но вом пре зи ме ну, сто га, по сред ством два кон ку рент ска на ра ти ва, 
за о штра ва су коб из ме ђу же не ко ју хе те ро сек су ал ни па три јар хал ни по
ре дак ма пи ра као те ло ко је ра ђа и же не ко ја, иа ко је још увек чвр сто под 
кон тро лом тог по рет ка, пре по зна је се бе и као те ло ко је же ли – чи ни се 
да је упра во ово спор на тач ка из ме ђу Ле ну че, ко ја све ово при хва та и ра
зу ме, али са мо у на че лу, и Ли ле, ко ја, но ми нал но ин те гри са на у на сил ну 
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па три јар хал ну по ро ди цу, у прак си под ри ва сек су ал ну кон тро лу из са мог 
цен тра ре пре си је, од но сно бра ка. 

За плет При че о но вом пре зи ме ну по чи ва на љу бав ном тро у глу из
ме ђу Ле ну че, ње не ви ше го ди шње нео ства ре не љу ба ви Ни на Са ра то реа 
и Ли ле, ко ја с њим на ле то ва њу за по чи ње афе ру и на по слет ку и за труд ни. 
Низ до га ђа ја ко ји ће усле ди ти, по пут Ни но ве од лу ке да ипак на ста ви 
сту ди ра ње и оста ви труд ну Ли лу, ње ног од ла ска у ин ду стриј ски део На
пу ља са Ен цом, мла ди ћем ко ји је од у век био за љу бљен у њу, Сте фа но ве 
фи зич ке и пси хич ке тор ту ре и мно гих дру гих, опи са ни су, ка ко Ле ну ча 
уве ра ва чи та о ца, пре ма оно ме што је Ли ла на пи са ла у свом днев ни ку. Ово 
је по себ но ва жно с об зи ром на не по у зда ност на ра тор ке – на и ме, Ле ну ча 
је не рет ко у вла сти сна жних емо ци ја, ко је до во де у пи та ње ње но ра су ђи
ва ње о број ним до га ђа ји ма. Ли лин днев ник под ри ва већ про бле ма тич ну 
исти ну „на ше при че”, ка ко је на ра тор ка на зи ва, и уво ди мо гу ћи на ра тив 
ко ји би оспо рио Ле ну чи ну вер зи ју до га ђа ја. Ова удво је ност па ра диг ма
тич на је за чи та во де ло – ка да Ле ну ча спле том окол но сти об ја ви свој пр ви 
ро ман, за кљу чу је да је све вре ме би ла под ути ца јем при че „Пла ва ви ла”, 
ко ју је на пи са ла де се то го ди шња Ли ла: „Ко год је же лео да от кри је шта 
јој да је то пли ну и ода кле по ти че сна жна али не ви дљи ва нит ко ја об је
ди њу је ре че ни це, тре ба ло је са мо да се окре не том деч јем све жњу, том 
де сет ку ли сто ва из све ске ко је је на оку пу др жа ла зар ђа ла спа ја ли ца, жи
вах но обо је ној пр вој стра ни с на сло вом и без пот пи са”. При ча без пот
пи са, без ствар ног иден ти те та ко ји ће је по др жа ти, за пра во је и овај ро ман, 
с об зи ром на то да је Еле на Фе ран те псе у до ним за ко ји не по сто је фо то
гра фи је ни да тум ро ђе ња, док су два нај ва жни ја, псе у до а у тен тич на из
во ра Ле ну чи не при по ве сти на мер но уни ште на. На и ме, Ли ла ће спа ли ти 
„Пла ву ви лу” у фа бри ци у ко јој ра ди, док ће Ле ну ча ба ци ти днев ни ке у 
ре ку и на тај на чин и до слов но спре чи ти про вер љи вост сво је вер зи је при
че, ко нач но сво де ћи Ли лу на ју на ки њу под кон тро лом на ра тор ке. Сто га, 
ка да се о од но су две ју глав них ју на ки ња го во ри као о „моћ ном жен ском 
при ја тељ ству”, ва ља ло би ре де фи ни са ти зна че ње те син таг ме с об зи ром 
на то да од нос из гра ђен на љу бо мо ри, за ви сти и ме ђу соб ном по вре ђи ва њу 
(нпр. „же ле ла сам да јој се не што до го ди, да се де те не ро ди”) не спа да у 
кла сич не де фи ни ци је при ја тељ ства. Сна жна спо на ме ђу ју на ки ња ма је 
нео спор на, али она пре че сто под се ћа на бор бу за моћ и при зна ње у му шким 
кру го ви ма на пуљ ског ре јо на, као што и Ле ну чин на ра тив пред ста вља 
крај ње сред ство да се за у зда „ге ни јал на при ја те љи ца”. Иден ти тет на ра
тор ке нео дво јив је од Ли ли них осо би на ко је су си но ним за све оно што 
Ле ну ча ни је, те је њи хов од нос чи тљив и у пси хо а на ли тич ком кљу чу, као 
опо на ша ње же ље Дру гог (Ли ле) у по тра зи за (про јек то ва ним) за до вољ
ством. Но, иден ти те ти су код Еле не Фе ран те увек не ста бил ни услед про
ме на у то ку од ра ста ња ју на ки ња, али и услед раз ли чи тих дру штве них 
уло га: Ли ла – су пру га, Ли ла – љу бав ни ца и Ли ла – при ја те љи ца су три 
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раз ли чи та тек сту ал на ен ти те та. Сто га, ка да Ли ла мах ни то се че, фар ба 
и уна ка жа ва сво ју фо то гра фи ју у вен ча ни ци, она сим бо лич ки уни шта ва 
иден ти тет Сте фа но ве же не и на ја вљу је ону Ли лу ко ја је, на за вист Ле ну че, 
спрем на да пре ко ра чи сва ку дру штве ну нор му.

Ве лик број ли ко ва и низ епи зо да осу је ћу ју сва ки по ку шај да се ин тер
пре та тив но об у хва ти чи тав на ра тив, што у крај њем слу ча ју и ни је циљ 
ка да је де ло из гра ђе но на иш че ки ва њу кра ја и на на пе то сти ко ја под сти че 
чи та лач ку ра до зна лост. Еле на Фе ран те успе шно спа ја ком плек сну те му 
жен ске еман ци па ци је и од ра ста ња са при по ве дач ким тех ни ка ма ко је ово 
де ло чи не при јем чи вим ши рем кру гу чи та ла ца и чи тљи вим и ван окви
ра жен ске ли те рар не тра ди ци је. Оно што пак срп ски пре вод ро ма на 
чи ни по вре ме но пот пу но не чи тљи вим у ве зи је са озбиљ ним про пу стом 
пре во ди тељ ки оба ју де ло ва (Мир ја на Ог ња но вић и Је ле на Бр бо рић), а 
по себ но лек то ра чи је се име кри је иза „Аген ци је Тек сто град ња” – на и ме, 
ао рист се ко ри сти не са мо не у ме ре но и не мо ти ви са но већ и не пра вил но, 
што озбиљ но на ру ша ва син так су и стил Еле не Фе ран те. До вољ но је на
ве сти два при ме ра, а ва ља на по ме ну ти да је го то во сва ко ре тро спек тив
но при по ве да ње пре ве де но ао ри стом, ко ји ни је нај фре квент ни је про шло 
вре ме у срп ском је зи ку. Пр ви при мер је од мах с по чет ка при по ве да ња: 
„Ме ђу тим, још у во зу раз ве зах ка нап, из ва дих све ске, по чех да чи там”, 
што зву чи го то во као па ро ди ја чу ве не из ре ке „до ђох, ви дех, по бе дих” 
и ба на ли зу је озбиљ но и вред но ли те рар но оства ре ње. Дру ги при мер је 
још гро теск ни ји уто ли ко што не при род но ни же три ао ри ста у вр ло крат кој 
ре че ни ци: „Про чи тах, сла бо раз у ме дох, про чи тах по но во” – раз у ме дох 
је ар ха ич ни об лик ао ри ста, сва ка ко не свој ствен је зи ку 21. ве ка, а пре вод 
оби лу је ова квим про пу сти ма. 

При ча о но вом пре зи ме ну оста вља чи та о ца под ути ском да, уко ли
ко је Еле на Фе ран те псе у до ним „фан том ске спи са те љи це”, он да је и Ли ла 
у Ле ну чи ној при по ве сти „на ра тор ка из сен ке” ко ја не пре ста но под ри ва 
исти ни тост опи са ног од но са и уво ди про стор у ко јем би то за и ста мо гла 
би ти „на ша при ча”, а не Ле ну чи на ли те рар на кон струк ци ја. Ипак, Ли ла 
и Ле ну ча ком пле мен тар не су уто ли ко што од ра жа ва ју раз ли чи те об ли ке 
ре пре си је па три јар хал ног пост фа ши стич ког дру штва и на чи не на ко је 
се жен ски иден ти тет фор ми ра под та квим окол но сти ма, те исто вре ме но 
пред ста вља ју и два мо де ла под ри ва ња фа ло цен трич ног си сте ма – Ли ла 
то чи ни те лом, а Ле ну ча тек стом, што ово де ло свр ста ва у тра ди ци ју 
жен ског ро ма на ко ји пре и спи ту је же ну као уло гу и афир ми ше ње ну сек
су ал ну же љу ван на мет ну тих гра ни ца. 
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