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ЗО РА НА КО ВА ЧЕ ВИЋ

„ПРИ ЈЕ” И „ПО СЛИ ЈЕ”:  
ЕВО ЛУ ЦИ ЈА ЖЕН СКОГ ЛИ КА  
У ДЈЕ ЛУ АЛ БЕ ДЕ СЕ СПЕ ДЕС 

СА ЖЕ ТАК: Ис тра жи ва ње спро ве де но у ра ду има за циљ да 
кроз ана ли зу при по ви јет ке Pri ma e do po (При је и по сли је, 1955) 
осви је тли не ке од аспе ка та ства ра ла штва ита ли јан скоку бан ске 
књи жев ни це и ин те лек ту ал ке Ал бе де Се спе дес. Ово дје ло, иа ко 
ду го вре ме на на мар ги ни ка ко чи та лач ког та ко и ин те ре са кри ти
ке, за у зи ма зна чај но мје сто у опу су Ал бе де Се спе дес с об зи ром на 
чи ње ни цу да мо же сма тра ти сво је вр сном пре крет ни цом у ње ном 
ства ра ла штву. На кон крат ког освр та на окол но сти ко је су прет хо
ди ле на стан ку при по ви јет ке, у ра ду ће мо се кроз ана ли зу ли ка 
Ире не фо ку си ра ти на сли ку же не, те при ка за ти про цес ево лу ци је 
жен ског ли ка у на ра ти ви Ал бе де Се спе дес. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ал ба де Се спе дес, Pri ma e do po, при по ви
јет ка, ита ли јан ска књи жев ност XX ви је ка, жен ски ли ко ви. 

1. Увод

Од 2001. го ди не, ка да Ма ри на Цан кан, уз не се бич ну по моћ 
сво јих са рад ни ца, об ја вљу је пр ву зна чај ну пу бли ка ци ју о Ал би де 
Се спе дес (Al ba de Céspe des, 1911–1997)1, ита ли јан скоку бан ској 
књи жев ни ци, но ви нар ки и ин те лек ту ал ки2, па до да нас, свје тлост 

1 Маrina Zan can (a cu ra di), Scrit tri ci e in tel let tu a li del No ve cen to. 2. Al ba 
de Céspe des, Fon da zi o ne Ar nol do e Al ber to Mon da do ri, Mi la no 2001. 

2 Албa dе Се спе дес, ак тив на у пе ри о ду од три де се тих до по чет ка осам де
се тих го ди на XX ви је ка, при па да дру гој ге не ра ци ји ита ли јан ских ау тор ки про шлог 
ви је ка, ко је сту па ју на књи жев ну сце ну у пе ри о ду из ме ђу два ра та и афир ми шу 
се на кон па да фа ши стич ког ре жи ма. Ро ђе на је у Ри му од мај ке Ита ли јан ке и оца 
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да на су угле да ле број не мо но гра фи је, збор ни ци и на уч ни ра до ви 
по све ће ни ра зно род ном опу су ове ау тор ке. Ме ђу тим, док је, с јед не 
стра не, вид но ра стао ин те рес ита ли јан ских али и дру гих европ ских 
и не е вроп ских из у ча ва ла ца за по је ди не аспек те ства ра ла штва Ал
бе де Се спе дес – на пр вом мје сту за ро ма не Nes su no tor na in di e tro 
(Ни ко ме не ма по врат ка, 1938) и Qu a der no pro i bi to (За бра ње на 
све ска, 1952), те за ак тив но сти у ве зи са са рад њом са Ра дио Ба ри
јем и Ра дио На пу љем и осни ва њем ча со пи са Мercurio, с дру ге 
стра не, не ки од њих су, из не по зна тих раз ло га, оста ли не до вољ но 
ис тра же ни и још уви јек у сје ни. Та ква суд би на за де си ла је и ду гу 
при по ви јет ку Pri ma e do po (При је и по сли је, 1955), којa је за јед но 
са по ет ским оства ре њи ма, дру гим при по ви јет ка ма и по зним ро ма
ни ма за у зе ла скрај ну ту по зи ци ју ме ђу дје ли ма Ал бе де Се спе дес.3 
Сто га ис тра жи ва ње спро ве де но у овом ра ду има за циљ да осви
је тли ово дје ло, ко је се, пре ма ри је чи ма кри ти ке, али и са ме Ал бе де 
Се спе дес, мо же сма тра ти сво је вр сном пре крет ни цом у ње ном ра ду.4

На кон крат ког освр та на окол но сти ко је су прет хо ди ле на стан
ку при по ви јет ке, те пре ли ми нар них раз ма тра ња оп штег ка рак те
ра, кључ них за упо зна ва ње са по е ти ком спи са те љи це, у ра ду ће мо 
се кроз ана ли зу ли ка Ире не фо ку си ра ти на сли ку же не и на про цес 
ево лу ци је жен ског ли ка у на ра ти ви Ал бе де Се спе дес, чи ји по че ци 
да ти ра ју још од об ја вљи ва ња мла да лач ког ро ма на Nes su no tor na 
in di e tro. По ред то га, до ве шће мо у ве зу лик Ире не са ју на ки ња ма 
прет ход них ро ма неск них оства ре ња Ал бе де Се спе дес. Је дан од 
ци ље ва ра да је сте при бли жи ти ства ра ла штво ита ли јан скоку бан
ске књи жев ни це чи та о ци ма и из у ча ва о ци ма књи жев но сти на под
руч ју Бал ка на јер је оно, усљед пре стан ка штам па ња по сто је ћих 
пре во да и не до вољ ног ин те ре са пре во ди ла ца, оста ло го то во не
по зна то.5

ди пло ма те ку бан ског по ри је кла. По ред род ног Ри ма и Па ри за, у ко ме ће про
ве сти по сљед ње де це ни је жи во та, Ку ба та ко ђе за у зи ма зна чај но мје сто у жи во ту 
ове ау тор ке, о че му свје до чи и по сљед њи недoвршени ро ман Con gran de amo re 
(С ве ли ком љу ба вљу), по све ћен упра во оче вој до мо ви ни. 

3 Је дан од ри јет ких из у ча ва ла ца Ал бе де Се спе дес ко ји су се у ско ри је 
ври је ме де таљ ни је по за ба ви ли овим дје лом је сте Ула Окер стрем (Ul la Åkerström, 
Tra con fes si o ne e con trad di zi o ne. Uno stu dio sul ro man zo di Al ba de Céspe des dal 
1949 al 1955, Arac ne Edi tri ce, Ro ma 2011). 

4 Та ко, на при мјер, већ по об ја вљи ва њу Pri ma e do po, кри ти ча ри Ђор ђо 
Пу ли ни (Gi or gio Pul li ni, „Pri ma e do po”, Comunità, mar zo 1956) и Ми ке ле При ско 
(m. pr. [Mic he le Pri sco,] Re cen si o ne di Pri ma e do po [sen za ti to lo], Leg ge re, 15 mar zo 
1956), осим што пра ве па ра ле лу име ђу ово га и прет ход них на ра тив них оства ре ња, 
ин си сти ра ју на чи ње ни ци да упра во ова при по ви јет ка на го вје шта ва је дан но ви 
по че так у про зи ита ли јан скоку бан ске књи жев ни це. 

5 Дје ло Ал бе де Се спе дес са мо је дје ли мич но пред ста вље но чи та лач кој пу
бли ци на срп ском и хр ват ском го вор ном под руч ју и то пре ко пре во да три ју рома
на: Nes su no tor na in di e tro, Dal la par te di lei i Qu a der no pro i bi to, ко ји су из ла зи ли 
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2. „Pri ma e do po” у кон тек сту ства ра ла штва  
Ал бе де Се спе дес

Пе де се тих го ди на XX ви је ка, ка да из да вач ка ку ћа Мон да до ри 
об ја вљу је Pri ma e dopо, Ал ба де Се спе дес је уве ли ко афир ми са на 
књи жев ни ца чи ји опус бро ји не ко ли ко ро ма на: Io, suo pa dre (Ја, 
ње гов отац, 1935), Nes su no tor na in di e tro, Dal la par te di lei, Qu a der no 
pro i bi to; зби р ки при по вје да ка: L’a ni ma de gli al tri (Ду ша дру гих, 1935), 
Con cer to (Кон церт, 1937), те по ет ских остварењa об је ди ње них у 
збир ци Pri gi o nie (Там но ва ња, 1936). Сту па ње Ал бе де Се спе дес 
на ита ли јан ску књи жев ну сце ну по ду да ра се са го ди на ма успо на 
фа ши стич ке дик та ту ре, ка да је афир ма ци ја же на би ла не ри јет ко 
оспо ра ва на и из у зет но те шка, што ће по твр ди ти и са ма ау тор ка у 
јед ном ин тер вју из 1990. го ди не.6 Упра во три де се тих го ди на, на
кон успје шне са рад ње са во де ћим но ви на ма и ча со пи си ма тог пе
ри о да, мла да ау тор ка ће схва ти ти да је књи жев ност ње на пра ва 
во ка ци ја, те да је пи са ње ак тив ност без ко је не мо же за ми сли ти 
жи вот, што по твр ђу је и чу ве ни ци тат из ин тер ву ја Пје ре Ка ро ли 
са спи са те љи цом: 

Ми слим да се иде ја о пи са њу ро ди ла за јед но са мном. [...] Ја, у 
ства ри, ни сам ни кад до ни је ла од лу ку да пи шем, од у ви јек сам пи са
ла. Не мо гу да за ми слим свој жи вот без пи са ња јер за ме не ни ка да 
ни је по сто јао та кав жи вот.7

Осим књи жев них дје ла, о уло зи и зна ча ју пи са ња у жи во ту 
Ал бе де Се спе дес свје до че и бо га та пре пи ска са пре во ди о ци ма, 

у пе ри о ду од 1941. до 1980. го ди не, укљу чу ју ћи и њи хо ва по нов на из да ња. Го
ди не 1941, три го ди не на кон што је Nes su no tor na in di e tro об ја вљен у Ита ли ји 
код ми лан ског из да ва ча Mon da do ri, у За гре бу из ла зи ње гов пре вод из пе ра Анте 
Вел зе ка на сло вљен Ни ко ме не ма по врат ка. Ро ман Dal la par te di lei по пр ви пут 
је пред ста вљен ју го сло вен ској чи та лач кој пу бли ци 1960. го ди не, под на сло вом 
На ње ној стра ни, за хва љу ју ћи пре во ду Ру же Ве сел и Ан те Рој ни ћа. Скра ће на 
вер зи ја ро ма на Qu a der no pro i bi to, под на сло вом За бра ње на све ска, у пре во ду 
ано ним ног пре во ди о ца, об ја вље на је у апри лу 1959. го ди не на стра ни ца ма „Зе
ле ног до дат ка” ча со пи са Прак тич на же на. Ри јеч је о не а у то ри зо ва ном пре во ду 
са је зи ка по сред ни ка – фран цу ског је зи ка. По ред то га, 1984. го ди не ју го сло вен
ска чи та лач ка пу бли ка је има ла ри јет ку при ли ку да се су срет не са пре во дом 
при по ви јет ке La pa u ra (Страх), об ја вље ним у скло пу ан то ло ги је По сљед њи дио 
пу та. Та ли јан ска при по ви јет ка (1945–1980), при ре ђе не од стра не Не дјељ ка Фа
бри ја, ко ји је ујед но и пре во ди лац ода бра них тек сто ва. 

6 На пи та ње Пје ре Ка ро ли „Да ли је же на ма у то ври је ме би ло те шко пи са
ти и об ја вљи ва ти дје ла?”, спи са те љи ца од го ва ра: „Ве о ма, ве о ма”. Pi e ra Car ro li, 
Espe ri en za e nar ra zi o ne nel la scrit tu ra di Al ba de Céspe des, Lon go Edi to re, Ra ven na 
1993, 135. У слу ча ју да ни је на ве ден из вор пре во да, сви пре ве де ни од лом ци са 
ита ли јан ског на срп ски је зик су мо ји. 

7 Исто, 190–191.
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из да ва чи ма и ин те лек ту ал ци ма, днев ни ци, но вин ски чла ни ци, те 
тек сто ви са дру штве но по ли тич ком по за ди ном.8 

Иа ко је, као и ве ћи на ње них са вре ме ни ца, до по ло ви не пе де
се тих го ди на успје шно ал тер ни ра ла из ме ђу при по ви јет ке и ро ма
на, ја сно је да се Ал ба де Се спе дес већ по об ја вљи ва њу Nes su no 
tor na in di e tro опре дје љу је за ро ман – ка ко при мје ћу је Маринa Цан
кан, жа нр ко ме ће оста ти вјер на oд пр вих не си гур них ко ра ка па 
до по сљед њег нео бја вље ног дје ла.9 Упр кос фа ши стич кој цен зу ри, 
ри јеч је о дје лу са ко јим је мла да ау тор ка оства ри ла ве ли ки успјех 
ка ко у Ита ли ји та ко и у ино стран ству.10 По ред то га, зна чај овог 
ро ма на огле да се у чи ње ни ци да су не ке од те ма ожи вље не у ње му 
при сут не у цје ло куп ном ства ра ла штву Ал бе де Се спе дес – на пр
вом мје сту ин те ре со ва ње за по ло жај же не у дру штву и ње на еман
ци па ци ја, ко јом се књи жев ни ца ба ви ла са на ро чи том па жњом и 
сим па ти јом. Да кле, ри јеч је о дје лу у ко ме тре ба тра жи ти ко ри је не 
по то њих оства ре ња ита ли јан скоку бан ске књи жев ни це, па из ме
ђу оста лог и при по ви јет ке Pri ma e dopо.

Пе ри од од об ја вљи ва ња Nes su no tor na in di e tro па до по ло ви
не пе де се тих го ди на, ка да је свје тлост да на угле да ло дје ло Pri ma 
e dopо, не сум њи во је нај плод ни ји на ства ра лач ком пу ту Ал бе де 
Се спе дес, те се мо же по сма тра ти као је дан од кључ них мо ме на та 
ка ко на ин те лек ту ал ном, та ко и на ег зи стен ци јал ном пла ну ове 
књи жев ни це. Дру ги свјет ски рат, по крет от по ра и пе ри од ре кон
струк ци је на кон ра та по ду да ра ју се са ин тен зив ном ак тив но шћу, 
ко ја ће, из ме ђу оста лог, има ти од је ка у књи жев ним дје ли ма, но
ви нар ским члан ци ма, днев ни ци ма и ко ре спон ден ци ји са дру гим 
ин те лек ту ал ци ма. За ври је ме ра та и оку па ци је ан га жман Ал бе де 
Се спе дес огле дао се у са рад њи са ан ти фа ши стич ким ра ди ом у 
Ба ри ју и На пу љу, те у осни ва њу и уре ђи ва њу ча со пи са за по ли ти
ку, умјет ност и на у ку Mer cu rio (1944–1948), ко ји се ду го не за слу
же но на ла зио на мар ги ни чи та лач ког и ис тра жи вач ког ин те ре са.11 

8 Да се пи са ње на ме ну ло као ап со лут на по тре ба у жи во ту Ал бе де Се
спе дес, по твр ђу је, из ме ђу оста лог, чи ње ни ца да то ком ра та, за ври је ме бо рав ка 
у ре ги ји Абру цо, упр кос број ним по те шко ћа ма, не до стат ку па пи ра и стра ху од 
оку па то ра, ау тор ка ни у јед ном мо мен ту ни је од у ста ла од во ђе ња днев ни ка. 

9 Zan can Ma ri na, In tro du zi o ne, in Ma ri na Zan can (a cu ra di), Al ba de Céspe des, 
Fon da zi o ne Ar nol do e Al ber to Mon da do ri, Mi la no 2005, 13. 

10 Oсим што је до жи вио ве ли ки број из да ња у Ита ли ји, ро ман је пре ве ден 
на пре ко два де сет је зи ка. За ви ше де та ља о ре цеп ци ји и пре во ди ма дје ла Ал бе 
де Се спе дес упу ћу јем на рад Ла у ре Ди Ни ко ле: La u ra Di Ni co la, Il ca no ne in ver so. 
I clas si ci ita li a ni del No ve cen to al l’e ste ro, in La u ra Di Ni co la e Ce ci lia Schwartz (a cu ra 
di), Li bri in vi ag gio. Clas si ci ita li a ni in Sve zia, Ac ta Uni ver si ta tis Stoc khol mi en sis, 
Stoc col ma 2013, 64–88. 

11 За ви ше по да та ка о по ме ну том ча со пи су и ак тив но сти ма књи жев ни це 
за ври је ме по кре та от по ра упу ћу јем на истраживањa Ла у ре Ди Николe (La u ra 
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Дје ло ва ње ове књижевницe ула зи у окви ре ак тив но сти про мо ви
са них од стра не ита ли јан ских ин те лек ту а ла ца и ан ти фа ши ста, 
спрем них да да ју свој до при нос за ври је ме по кре та от по ра, те да 
из вр ше кор је ни ту про мје ну дру штве нокул тур ног жи во та од мах 
по за вр шет ку ра та. Упра во се ан га жман Ал бе де Се спе дес по ду
да ра са но вом фа зом ства ра ла штва ко ју 1949. го ди не успје шно 
отва ра ро ман Dal la par te di lei, у ко ме спи са те љи ца, осим што се 
кре ће у кру гу те мат скомо тив ских окви ра ве за них за по ло жај же
не у дру штву, дје ли мич но ожи вља ва и лич на ис ку ства из пе ри о да 
оку па ци је и от по ра. Шест го ди на ка сни је, на ову ли ни ју при по
ви је да ња на до ве зу је се Pri ma e do po, дје ло са сна жним упо ри штем 
ка ко у исто риј ским, та ко и у ау то би о граф ским окол но сти ма ве
за ним за до га ђа је ко ји су оби ље жи ли пе ри од за ври је ме и на кон 
Дру гог свјет ског ра та. Ин те ре со ва ње за дру штве но по ли тич ку 
си ту а ци ју удру же но са те ма ти ком об ра ђе ном у прет ход ним дје
ли ма чи ни ће око сни цу при по ви јет ке: осим што кроз лик глав не 
ју на ки ње пре до ча ва лич но ис ку ство, са гле да но са вре мен ске дис
тан це од јед не де це ни је, те као у ве ћи ни про зних оства ре ња про го
ва ра о по ло жа ју же не, у Pri ma e do po Ал ба де Се спе дес освје тља ва 
фи гу ру ин те лек ту а ла ца освр ћу ћи се на дру штве ну кри зу пе де се тих 
го ди на про шлог ви је ка.12

3. „Pri ma e dopо”: крат ки ро ман или ду га при по ви јет ка?

Об ја вље на са мо стал но 1955. го ди не, при по ви јет ка Pri ma e 
dopо пр во бит но је тре ба ло да бу де са став ни дио збир ке на сло вље
не In vi to a pran zo (По зив на ру чак, 1955), с об зи ром на то да, пре ма 
ри је чи ма са ме Ал бе де Се спе дес, при па да овом дје лу и идеј но га 
упот пу ња ва, за о кру жу ју ћи на тај на чин је дан ци клус ау тор ки ног 
ства ра ла штва.13 Ме ђу тим, во де ћи се бро јем стра ни ца, из да вач ка 
ку ћа Мон да до ри од лу чи ла је да Pri ma e dopо штам па за себ но јер 
је у ње му пре по зна ла кра так ро ман у ко ме је књи жев ни ца спрет но 
успје ла да син те ти зи ра ма те ри јал јед ног обим ног ро ма на, по ка
зав ши при том нео спо ран та ле нат.14 

Di Ni co la, Mer cu rio. Sto ria di una ri vi sta 1944–1948, Il Sag gi a to re, Mi la no и La u ra 
Di Ni co la, In tel let tu a li ita li a ne del No ve cen to. Una sto ria di scon ti nua, Pa ci ni Edi to re, 
Pi sa 2012.), Лу чи је де Кре шен цио (Lu cia De Cre scen zio, La necessità del la scrit tu ra. 
Al ba de Céspe des tra Ra dio Ba ri e „Mer cu rio” (1943–1948), Sti lo, Ba ri 2015) и Ва ле
ри је П. Ба би ни (Va le ria P. Ba bi ni, Pa ro le ar ma te. Le gran di scrit tri ci del No ve cen to 
ita li a no tra Re si sten za ed eman ci pa zi o ne, La Tar ta ru ga, Mi la no 2018). 

12 По ло жај ин те лек ту а ла ца у дру штву и њи хо во не за до вољ ство на мет ну ће 
се као јед на од кључ них те ма ро ма на Il ri mor so (Ка ја ње, 1963).

13 Овај по да так се на ла зи на ко ри ца ма пр вог из да ња дје ла. Al ba de Céspe des, 
Pri ma e do po, Mon da do ri, Mi la no 1955.

14 Исто. 
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Рад ња Pri ma e dopо скон цен три са на је у све га не ко ли ко да на, 
али се у при по ви је да њу Ире не, глав на ју на ки ња и на ра тор ка, кон
стан тно освр ће на до га ђа је ко ји су оби ље жи ли ње ну про шлост. 
Оки дач за по кре та ње на ра ци је је из не над ни од ла зак кућ не по моћ
ни це Ер ми ни је, на кон ко јег Ире не про жи вља ва истин ску кри зу. 
Упра во ће овај нео че ки ва ни до га ђај под стак ну ти Ире не да се у 
ми сли ма вра ти у про шлост и де таљ но ана ли зи ра и пре и спи та 
сво је од лу ке и жи вот не ода би ре ко ји су умно го ме ути ца ли на њену 
тре нут ну си ту а ци ју. Да кле, срж при по ви је да ња не чи не до га ђа ји, 
већ ре флек си је и сје ћа ња. Сто га, кроз низ ана леп си, чи та лац са зна
је де та ље о при ро ди ју на ки њи них од но са са чла но ви ма по ро ди це, 
по је ди но сти у ве зи са од ла ском из Ри ма и бо рав ком на ју гу Ита
ли је, те раз ло ге ње ног рас ки да са пре ђа шњим на чи ном жи во та. 
Дје ло сим бо лич но за тва ра ди ја лог Ире не и ње ног парт не ра Пје тра, 
фо ку си ран на про на ла же ње од го во ра на пи та ња о ег зи стен ци ји, 
из ко јег се ја сно на слу ћу је ду бо ко не за до вољ ство дво је ин те лек ту
а ла ца, ко ји по ку ша ва ју да про на ђу сво је мје сто у но во о форм ље ном 
дру штву на кон Дру гог свјет ског ра та. 

4. „При је” и „по сли је” у жи во ту Ире не

У сре ди шту при по ви јет ке Pri ma e dopо је лик три десет пе то го
ди шње Ире не, ко ја се ба ви но ви нар ством и на тај на чин омо гу ћу је 
се би са мо ста лан жи вот и фи нан сиј ску не за ви сност. Ка ко би оста ла 
до сљед на сво јим по ли тич ким и мо рал ним увје ре њи ма и успје шно 
окон ча ла про цес еман ци па ци је, ова ју на ки ња на пу шта до бро сто
је ћу гра ђан ску по ро ди цу, пре ки да ско ро сва ку ве зу са мај ком, те 
од лу чу је да за поч не пот пу но дру га чи ји жи вот. Ире ни не од лу ке 
се те ме ље на ис ку ству ко је је сте кла у Ба ри ју и у На пу љу за ври је ме 
Дру гог свјет ског ра та, ка да је, упр кос не сла га њу по ро ди це, од лу
чи ла да на пу сти род ни Рим ка ко би се при кљу чи ла тај ном по кре ту 
ко ји је дје ло вао у скло пу по кре та от по ра на ју гу Ита ли је: „Об ре ла 
сам се, да кле, са ма у мје сту ко је ми се ко нач но чи ни ло као мо ја 
до мо ви на, али исто вре ме но и као стра на зе мља.”15 Иа ко, на пр ви 
по глед, бо ра вак у но вом окру же њу у не ко ли ко на вра та до жи вља
ва као изо ла ци ју оби ље же ну но стал ги јом за до мом и за руч ни ком 
Ма у ри ци јом, де вет мје се ци про ве де них ван ку ће ну де Ире не мо гућ
ност да про ми сли о свом жи во ту и са гле да га у кон тек сту тре нут
не си ту а ци је у ко јој се на шла. Изо ла ци ја и са мо ћа су омо гу ћи ле 
Ире не да, из ме ђу оста лог, осмо три са дис тан це дру штво у ко јем 
је од ра ста ла, уви дјев ши при том све ње го ве ма не, од ко јих пред ња
че хи по кри зи ја и не мо гућ ност иска ка ња из на мет ну тих нор ми.

15 Al ba de Céspe des, Pri ma e do po, Mon da do ri, Mi la no 1964, 66–67. 
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Да кле, кон такт са но вом ре ал но шћу обо га тио је ју на ки њу на 
ду хов ном по гле ду и по мо гао јој да схва ти да је ко нач но спо зна ла 
пра ви пут ко ји во ди до са мо стал но сти и са зри је ва ња, те се сто га 
мо же сма тра ти јед ном од нај зна чај ни јих пре крет ни ца у ње ном жи
во ту, о че му свје до чи и сим бо ли чан на слов дје ла: „при је” се од но си 
на пе ри од ко ји је прет хо дио ра ту, а „по сли је” на но ву фа зу Ире
ни ног жи во та. Као што при мје ћу је Си мо на Рајт: „У Pri ma e do po 
рат но ис ку ство озна ча ва пре о крет и би тан до га ђај чи је ће се по сље
ди це дра ма тич но од ра зи ти на ин ди ви ду ал ном пла ну.”16 По сма тра
но у ши рим окви ри ма цје ло куп ног ства ра ла штва Ал бе де Се спе дес, 
ис ку ство ко је је Ире не сте кла у ра ту мо же се пред ста ви ти кроз 
ме та фо ру мо ста јер је и она, по пут Сил ви је и Ми ре ле, ју на ки ња 
прет ход них ро ма на ита ли јан скоку бан ске књи жев ни це, успје шно 
„пре шла мост”, те се на шла на дру гој оба ли.17

Сто га Ире нин по вра так у Рим зна чи од лу чан рас кид са про
шло шћу, ко ји се пре вас ход но огле да у уда ља ва њу од мај ке и од 
ду го го ди шњег за руч ни ка, те у пер цеп ци ји по ро дич ног окру же ња 
као да ле ког и стра ног. Не по сред но по по врат ку Ире не ће уо чи ти 
ду бо ки јаз ко ји ју је раздвајаo од прет ход ног жи во та, сим бо лич но 
пред ста вљен кроз ме та фо ру зи да18: 

...тач но је, про ми је ни ла сам се. [...] чи ни се као да ме зид ди је ли 
од мно гих осо ба и ства ри ко је су ра ни је би ле са став ни дио мог жи
во та. Због то га осје ћам кри ви цу, иа ко знам да сам у пра ву.19 

Пр ви кон такт Ире не и ње не мај ке на кон по врат ка из ра та на го
вје шта ва про мје не у од но су дви је же не и њи хо во пот пу но ми мо и

16 Si mo na Wright, La gu er ra al fem mi ni le tra espe ri en za e co mu ni ca zi o ne 
let te ra ria: L’Ag ne se va a mo ri re, Les si co fa mi gli a re, Pri ma e do po, Fo rum Ita li cum, 
32, 1, 1998, 63–85.

17 Ме та фо ра мо ста је че ста у дје ли ма Ал бе де Се спе дес. Та ко, на при мјер, 
бо ра вак у жен ском ин тер на ту „Гри мал ди”, опи сан пре ко ме та фо ре мо ста, ју
на ки ње ро ма на до жи вља ва ју као пре ла зну фа зу из ме ђу без бри жне мла до сти и 
сви је та од ра слих: „Чи ни се као да се на ла зи мо на мо сту. По шле смо са јед не оба
ле, а ни смо још сти гле на дру гу. Оба ла ко ју смо оста ви ле је иза нас, а ми се чак 
не освр ће мо да је по гле да мо. Она ко ја нас че ка је још уви јек оба ви је на ма глом, 
те не зна мо уоп ште шта ће нас до че ка ти ка да се ма гла по ву че. Не ке од нас се 
пре ви ше наг ну да би бо ље ви дје ле ри је ку, пад ну и уто пе се. Дру ге, умор не, сјед
ну на зе мљу и оста ну на мо сту. Оста ле, не ке ова ко, не ке она ко, ус пи ју да га пре
ђу и стиг ну до дру ге оба ле” (Al ba de Céspe des, Nes su no tor na in di e tro, in Ro man zi, 
Mon da do ri, Mi la no 2011, 76). С дру ге стра не, Ва ле ри ја из ро ма на Qu a der no pro i bi to 
ви ди се бе као мост ко ји по ве зу је два раз ли чи та сви је та: ге не ра ци ју сво је мај ке 
ода ну тра ди ци о нал ним ври јед но сти ма и но ву ге не ра ци ју мла дих и мо дер них 
же на сим бо лич но пред ста вље ну кроз лик кћер ке Ми ре ле. 

18 У ро ма ну Dal la par te di lei глав на ју на ки ња Але сан дра кроз ме та фо ру 
зи да ука зу је на не мо гућ ност ко му ни ка ци је са су пру гом. 

19 Al ba de Céspe des, Pri ma e do po, Mon da do ri, Mi la no 1964, 110.
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ла же ње: „За гр ли ла ме је, а ја сам осје ти ла са тен ње не кућ не ха љи
не на су прот гру бом ма те ри ја лу мо је одје ће.”20 Ве за са Ма у ри ци јом 
та ко ђе гу би сва ки сми сао, о че му нај бо ље свје до че Ире ни не ри је чи:

Ми сли ла сам да љу ди го во ре да за руч ни ци ме ђу соб но „раз го
ва ра ју”; упра во Ма у ри цио и ја то ви ше ни смо зна ли... Ко ри сти ли 
смо раз ли чи те је зи ке, јер се сва ки сви јет, сва ка дру штве на кла са, 
из ра жа ва уз по моћ свог је зи ка и соп стве ног рјеч ни ка: он ме је гле
дао са чу ђе њем ка да сам из го ва ра ла ри је чи ко је ра ни је ни сам ко
ри сти ла, а ја сам се чу ди ла да уоп ште по сто је дру га чи је ри је чи од 
оних ко је сам ка сни је на у чи ла.21 

Иа ко од би ја ње тра ди ци о нал не уло ге су пру ге и мај ке зна чи 
ода бир ал тер на тив ног жи вот ног пу та пу ног не из вје сно сти, Ире не 
ће се без раз ми шља ња од ре ћи фи нан сиј ске си гур но сти и ду го пла
ни ра ног бра ка за рад са мо стал ног жи во та. Бо гат и рас ко шан жи вот 
у ви ли за ми је ни ће жи вот у ста ну у ве ли кој згра ди, а из гу бље ну 
то пли ну по ро дич них од но са на док на ди ти бли ско при ја тељ ство 
са Адри ја ном, ко ја је ра ди сло бо де и са мо стал но сти та ко ђе на пу
сти ла до бро сто је ћег му жа. Бли зак од нос ове дви је ју на ки ње чи ји 
се жи вот ни пу те ви по ду да ра ју на до ве зу је се на иде ју Ал бе де Се
спе дес о ма лом жен ском кру жо ку у ко ме се же не, да ле ко од по гле да 
му шка ра ца, уза јам но по ма жу и по др жа ва ју кроз раз го вор и дру
же ње.22 Убр зо на кон от по чи ња ња но вог жи во та, Ире не ће се упу
сти ти у ве зу са Пје тром, ин те лек ту ал цем ши ро ких ви ди ка ко ме 
је сна жно су прот ста вљен Ма у ри цио, за го вор ник тра ди ци о нал ног 
на чи на жи во та.23 Ире ни на и Пје тро ва ве за по чи ва на уза јам ном 
ра зу ми је ва њу и ин те лек ту ал ној ком па ти бил но сти. Сто га не сла га ње 

20 Исто, 59. 
21 Исто, 108.
22 Ова иде ја има те ме ље у ро ма ну Nes su no tor na in di e tro, гдје се кроз сло

ган „Осам за јед ну, јед на за осам” у ви ше на вра та ис ти че со ли дар ност гру пе од 
осам дје во ја ка из ин тер на та „Гри мал ди”. Слич не ди на ми ке жен ских од но са су 
при ка за не и у Dal la par te di lei на стра ни ца ма ко је са др же опи се сва ко днев ни це 
гру пе же на из ве ли ке рим ске згра де у ко јој жи ви ју на ки ња Але сан дра: „У дво
ри шту су же не жи вје ле на свој на чин, оном при сно шћу, што ве же осо бе ко је 
жи ве у за јед нич ком кон вик ту или у истом за тво ру. Али та при сност ни је про изи
ла зи ла то ли ко из жи во та под истим кро вом, ко ли ко из окол но сти што уза јам но 
по зна ју те го бе свог жи во та; кроз по те шко ће, од ри ца ња и на ви ке ве за ла их је, а 
да ни са ме ни су би ле то га свје сне, не ка ср дач на бла гост. Да ле ко од му шких по
гле да, по ка зи ва ле су се она кве ка кве су за и ста би ле, ли ше не по тре бе да и да ље 
глу ме те шку ко ме ди ју” (Al ba de Céspe des, Dal la par te di lei, in Ro man zi, Mon da
do ri, Mi la no 2011, 320. Пре ве де ни од ло мак је пре у зет из Al ba de Céspe des, Na nje noj 
stra ni, pre ve li Ru ža Wes sel i An te Roj nić, Zo ra, Za greb 1965, 19–20). 

23 Иа ко су са мо по вр шно освје тље ни у ро ма ну, Пје тру су та ко ђе су про
ста вље ни Адри ја нин бив ши су пруг и су пруг Ире ни не се стре Лу ча не, обо ји ца 
слич них ста во ва по пи та њу уло ге же не у дру штву. 



704

и раз два ја ње Ире не и Ма у ри ци ја има за циљ да још ви ше осви је
тли и на гла си хар мо ни чан од нос Ире не и Пје тра. 

Из не над ни Ер ми ни јин од ла зак ба ца Ире не у ста ње ду бо ког 
оча ја ко ји је на во ди да пре и спи та про шлост и до ве де у пи та ње сво
је жи вот не ода би ре и иде а ле. Ова ју на ки ња у не ко ли ко да на про жи
вља ва пра ву ег зи стен ци јал ну дра му у ко јој се смје њу ју не си гур
ност, са мо ћа и осје ћај не мо ћи. Ка да се Пје тро вра ћа са кон гре са, 
Ире не се још ни је осло бо ди ла осје ћа ја из гу бље но сти и не си гур
но сти, те по ку ша ва да се отво ри и по ди је ли са њим сво ја осје ћа ња. 
Ме ђу тим, Пје тро не успи је ва да јој по мог не и ули је си гур ност јер 
је и сам за ври је ме кон фе рен ци је про жи вља вао дра му: оти шао је 
са ци љем да при бли жи мла дим љу ди ма сво је иде је и ста во ве, али 
се осје тио из гу бље ним и бес ко ри сним јер сво је иде је ни је спро вео 
у дје ло. Ире не ће вра ти ти сми сао Пје тро вом жи во ту и осло бо ди ти 
га стра ха од ду хов ног кра ха и не мо ћи јер му да је до зна ња да је 
пат ња са став ни дио жи во та, те да се мо же дје ли мич но пре ва зи ћи 
за хва љу ју ћи ре ци проч ном ра зу ми је ва њу. 

5. Ире не и ево лу ци ја жен ског ли ка 

Кроз лик Ире не у про по ви је ци Pri ma e do po Ал ба де Се спе дес 
у сво ја дје ла укор је њу је ти по ло ги ју „но ве же не”, за че те у прет ход ним 
оства ре њи ма, на пр вом мје сту у ро ма ни ма Nes su no tor na in di e tro 
и Qu a der no pro i bi to. Сто га иде ју о ге не зи овог ли ка тре ба тра жи ти 
упра во у ју на ки ња ма по ме ну тих дје ла. Кроз лик Сил ви је Ал ба де 
Се спе дес у Nes su no tor na in di e tro при ка зу је же ну ин те лек ту ал ку 
ко ја упр кос дру штве ним ба ри је ра ма успи је ва да се из бо ри за свој 
по ло жај у дру штву три де се тих го ди на про шлог ви је ка, те успје шно 
за по чи ње уни вер зи тет ску ка ри је ру. Иа ко дру ги не ри јет ко ње ну 
ин те лек ту ал ну су пер и ор ност ви де као ано ма ли ју, Сил ви ја до ка
зу је да вје ра у соп стве не спо соб но сти и же ља за оства ре њем ци ља 
по бје ђу ју. Пре да ност ин те лек ту ал ном ра ду, би јег од на мет ну тих 
дру штве них пра ви ла и сна жна вје ра у иде а ле по ве зу ју Ире не и Сил
ви ју. Але сан дра Ра би ти та ко ђе до во ди у ве зу ове дви је ју на ки ње, 
те твр ди да је Ире не за пра во Сил ви ја ко ја ни је ли ше на жен стве но
сти.24 На кон што успје шно „пре ла зи мост” и ко ра ча дру гом стра ном 
оба ле, Сил ви ја сим бо лич но за по чи ње про цес еман ци па ци је ко ји 
ће успје шно на ста ви ти Ми ре ла из ро ма на Qu a der no pro i bi to, а ко
нач но упот пу ни ти Ире не. 

24 Ales san dra Ra bit ti, Don ne che scri vo no. Le pro ta go ni ste dei ro man zi, in 
Ma ri na Zan can (a cu ra di), Al ba de Céspe des. Scrit tri ci e in tel let tu a li del No ve cen to, 
Fon da zi o ne Ar nol do e Al ber to Mon da do ri, Mi la no 2005, 134. 



705

Ми ре ла, кћер ка глав не ју на ки ње тре ћег ве ли ког ро ма на Албе 
де Се спе дес, Qu a der no pro i bi to, при пад ни ца је но ве ге не ра ци је мла
дих же на пе де се тих го ди на XX ви је ка чи је се по и ма ње по ро ди це и 
бра ка ко си са иде а ли ма про па ги ра ним од стра не ка то лич ке цр кве: 
„Но ва же на по пут Ми ре ле уно си не мир ко ји ће по љу ља ти ла жно 
по ште ње, бес при је кор но сти и не по роч ност ка то лич ког гра ђан ског 
дру штва, ти пич не за по сли је рат не го ди не об но ве.”25 Ми ре ла, за 
раз ли ку од сво је мај ке, од луч но од ба цу је сва ку ве зу са тра ди ци јом 
и про шло шћу, хра бро се хва та у ко штац са са да шњо шћу и не боји 
се оно га што но си бу дућ ност. Као и Сил ви ја, ова мла да же на си гур
на је у оства ре ње сво јих ци ље ва, те има ја сне ста во ве ко је из но си 
кад год јој се ука же при ли ка за то, што по твр ђу је и је дан од број
них раз го во ра са мај ком: „Ти ми слиш да је за же ну гри јех има ти 
би ло ко је дру го за до вољ ство осим ку ће и ку хи ње: да је њен за да
так да слу жи. Ја то не же лим, ра зу ми јеш ли? Не же лим.”26 Кри ти
чар ке се та ко ђе сла жу по пи та њу уза јам не слич но сти Ми ре ле и 
Ире не: Ма ри ја Асун та Пар са ни и Не ри ја де Ђо ва ни ис ти чу да се 
Ире нин лик на до ве зу је на Ми ре лин, с об зи ром на чи ње ни цу да 
ју на ки ња Pri ma e do po спро во ди у дје ло све иде је за ко је се Ми
ре ла за ла га ла.27 Ула Окер стрем та ко ђе ин си сти ра на слич но сти 
два ли ка, с тим што под вла чи да су њи хо ва по ла зи шта раз ли чи та 
с об зи ром на то да Ми ре ла при па да ге не ра ци ји ко ја ни је тре ба ло 
да се бо ри за исте иде а ле за ко је се бо ри ла Ире не: 

Одва ја ње Ире не од по ро ди це има ко ри је не још у фа ши стич кој 
и рат ној Ита ли ји, а по чи ње у пра вом сми слу ри је чи ка да ју на ки ња 
до ла зи у до дир са гру пом ко ја се за ла га ла за от пор, те ре зул ти ра 
од ла ском из Ри ма у сло бод не зо не Ита ли је, гдје сти че но ва ис ку ства 
ко ја јој не до зво ља ва ју да се вра ти пре ђа шњем жи во ту. С дру ге стра
не, Ми ре ла при па да мла ђој ге не ра ци ји ко ја жи ви у пот пу но дру
га чи јим усло ви ма и во ди се не ким дру гим иде ја ма, па сто га има 
по те шко ђе да ра зу ми је ге не ра ци је ко је јој прет хо де...28

Кри ти чар ка та ко ђе до во ди у ве зу Ире не са ли ком пар ти зан ке 
Де ни зе из Dal la par te di lei.29

25 Da ni e la Coc co lo, Una dic hi a ra zi o ne di esi sten za. Al ba de Céspe des, Qu a der no 
pro i bi to (1952), in Ai da Ri be ro e Lu i sa Ri cal do ne (a cu ra di), Il sim bo li co in gi o co. 
Let tu re si tu a te di scrit tri ci del No ve cen to, Il Po li gra fo, Pa do va 2011, 116. 

26 Al ba de Céspe des, Qu a der no pro i bi to, Il Sag gi a to re, Mi la no 2006, 108–109. 
27 Ma ria As sun ta Par sa ni, e Ne ria de Gi o van ni, Ne ria, Fem mi ni le a con fron to: 

tre realtà del la nar ra ti va ita li a na con tem po ra nea: Al ba de Céspe des, Fa u sta Ci a len te, 
Gi an na Man zi ni, La ca i ta, Man du ria 1984, 39. 

28 Ul la, Åkerström, нав. дје ло, 133–134.
29 Исто, 141.
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Док Ми ре ла пла ни ра да на пу сти по ро ди цу и от поч не за јед
нич ки жи вот са парт не ром, Ире не је оти шла ко рак да ље и већ се 
опро ба ла у са мо стал ном жи во ту. За Ми ре лу и Ире не по сао и фи
нан сиј ска са мо стал ност по ста ју кључ ни ко рак ко ји их во ди до 
еман ци па ци је и афир ма ци је у ита ли јан ском дру штву пе де се тих 
го ди на про шлог ви је ка, у ком се по сао не ри јет ко ве зи вао за му шку 
фи гу ру. Ми ре ла се, као и Ире не, не про на ла зи у тра ди ци о нал ној 
уло зи мај ке и су пру ге, већ упра во у ра ду ви ди је дан од основ них 
еле ме на та за из град њу соп стве ног иден ти те та: „Бит но је да сам 
от кри ла да ра ди ти ни је муч но. За и ста ужи вам. Че сто сам умор на, 
али тај умор је пот пу но дру га чи ји од оног ко ји по зна јем...”30 Ире ни 
по сао, осим из во ра за ра де, пру жа мо гућ ност да се оства ри и афир
ми ше, али и да ак тив но уче ству је у дру штве ном жи во ту и ана ли
зи ра ре ал ност ко ја је окру жу је. 

Ире не се у пот пу но сти на сла ња на Ми ре лин лик ка да је у пи
та њу од нос са во ље ним му шкар цем. Као што се да ја сно на слу ти ти 
из раз го во ра Ми ре ли ног парт не ра Сан дра и мај ке Ва ле ри је, осим 
на љу ба ви, од нос дво је љу ди се ба зи ра на уза јам ном ра зу ми је ва њу: 
„Кроз Ми ре лу сам от крио се бе, сво је мо гућ но сти, жи вот. Ни сам 
уоп ште вје ро вао да се са же ном мо же раз го ва ра ти као са при ја те
љем. Чи ни се да је ци је ли жи вот са др жан у дви је осо бе.”31 Ире не 
и Пје тро та ко ђе сма тра ју да успје шна ве за, осим на љу ба ви, тре ба 
да по чи ва при је све га на ин те лек ту ал ној по ду дар но сти и на уза
јам ном ра зу ми је ва њу о ко ји ма је уза луд но ма шта ла Але сан дра, 
ју на ки ња ро ма на Dal la par te di lei: „Во ље ла сам Пје тра јер из ме ђу 
нас ни је би ло ба ри је ра: у сва кој си ту а ци ји и у сва ком мо мен ту сам 
зна ла ка ко ће ре а го ва ти и шта му је у гла ви.”32

Ка ко то че сто би ва у ства ра ла штву Ал бе де Се спе дес, лик 
Ире не је осви је тљен кроз при зму од но са са дру гим жен ским ли
ко ви ма из при по ви јет ке. Сли ка жен ског сви је та у ро ма ну је упот
пу ње на ти по ло ги ја ма ли ко ва ко је се сна жно су про ста вља ју Ире не. 
Oвај ода бир има за циљ да ис так не ју на ки њи ну ево лу ци ју и уда
ља ва ње од дру штва у ко јем је же на ис кљу чи во мај ка и су пру га, 
ли ше на са мо стал но сти и сва ке мо гућ но сти афир ма ци је ван кру га 
по ро ди це. Због сво јих про гре сив них ста во ва ју на ки ња Pri ma e do po, 
као Сил ви ја и Ми ре ла, че сто на и ла зи на не ра зу ми је ва ње и не го до
ва ње же на из окру же ња. Су коб дви је ге не ра ци је и два мен та ли те та, 
не ри јет ко те ма ти зо ван у дје ли ма Ал бе де Се спе дес33, при ка зан је 
кроз од нос Ире не и ње не мај ке, пред став ни це до бро сто је ћег рим ског 

30 Al ba de Céspe des, Qu a der no pro i bi to, Il Sag gi a to re, Mi la no 2006, 105. 
31 Исто, 172. 
32 Al ba de Céspe des, Pri ma e do po, Mon da do ri, Mi la no 1964, 54. 
33 Та ко, на при мјер, у Nes su no tor na in di e tro су коб дви је ге не ра ци је је 

при ка зан кроз Ани но не сла га ње са ро ди те љи ма. 
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гра ђан ства, ко ја утје ло вљу је же ну у пот пу но сти ода ну тра ди цио
нал ним ври јед но сти ма и не спрем ну за би ло ка кав вид про мје на 
и ком про ми са. Ко му ни ка ци ја из ме ђу мај ке и кћер ке је по вр шна, 
а њи хов од нос је без ра зу ми је ва ња и то пли не, пот пу но све ден на 
фор мал ност. Ире ни на мај ка од са мог по чет ка не по др жа ва кћер ки
не ода би ре: „...мо ја мај ка је смар та ла да су раз ло зи ко ји су ме при
мо ра ли да на пу стим Рим сра мо та за наш дру штве ни ста тус”34, те 
у ви ше на вра та до ка зу је да је спрем на жр тво ва ти од нос са кћер ком 
за рад сво јих мо рал них прин ци па и ре ли ги о зних увје ре ња. На кон 
што са зна да је Ире не до ни је ла од лу ку да на пу сти по ро ди цу и де
фи нитвно се опре ди је ли ла за ал тер на тив ни жи вот ни пут, упу стив
ши се при том у ве зу са му шкар цем ко ји јој ни је су пруг, мај ка ће 
је из бри са ти из свог жи во та јед ним сим бо лич ним ге стом – та ко што 
ће кћер ки по кло ни ти на мје штај ко ји се до та да на ла зио у ње ној 
дје во јач кој со би. По ста во ви ма бли ска мај ци је и Ире ни на се стра 
Лу ча на: по вр шна, кон зер ва тив них схва та ња, те не спо соб на да из
гра ди соп стве ни став. С об зи ром на то да Лу ча на за ви си од бо га тог 
му жа ко ји је из др жа ва, се стри на од лу ка да от поч не са мо ста лан жи
вот без фи нан сиј ске пот по ре му шкар ца у пот пу но сти јој дје лу је 
не при род на. Сто га Ире не у не ко ли ко на вра та под вла чи не мо гућ
ност про на ла же ња за јед нич ког је зи ка са се стром: „Са њом је би ло 
не могу ће ко му ни ци ра ти: мо је ри је чи су за та шки ва ли шу шта ји 
ње них свиле них ха љи на и зву ко ви по пу лар них пје са ма ко је је 
во ље ла пје ва ти...”35 Иа ко на пр ви по глед ма ри ги на лан лик, Ер ми
ни ја је та ко ђе бит на при освје тља ва њу Ире не. Пред став ни ца ни же 
дру штве не кла се, има за циљ да у дје лу ожи ви сте ре о тип ну сли
ку нео бра зо ва не же не са се ла ко ја са по до зре њем гле да на све што 
је но во. На вик ну та на пот пу но дру га чи је ди на ми ке у до бро сто је ћој 
по ро ди ци Па зи но ти, за ко ју је прет ход но ра ди ла, тра ди ци о нал на 
и су је вјер на Ер ми ни ја по сма тра с чу ђе њем Ире нин по сао и жи вот
не ода би ре. Упра во у оп хо ђе њу пре ма Ер ми ни ји ис пли ва ће на по
вр ши ну Ире ни ни ста во ви о јед на ко сти свих же на ко је се из др жа ва ју 
за хва љу ју ћи свом по слу: „...би ле смо дви је же не ко је су жи вје ле 
од соп стве ног по сла и ме ђу соб но се по ма га ле, али сло бод не да буду 
за јед но или да на пу сте јед на дру гу.”36

6. „Но ва же на”

Дуг пут еман ци па ци је же не, којa има ко ри је не још у фа ши стич
кој Ита ли ји, Ал ба де Се спе дес илу стру је по чев ши од мла да лач ког 

34 Al ba de Céspe des, Pri ma e do po, Mon da do ri, Mi la no 1964, 61. 
35 Исто, 12. 
36 Исто, 10. 
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ро ма на Nes su no tor na in di e tro па све до при по ви јет ке Pri ma e do po. 
Kроз Ире нин лик књи жев ни ца же ли да при ка же „но ву же ну” која 
се на зи ре у ли ку Сил ви је, те ја сно пре по зна је у ро ма ну Qu a der no 
pro i bi to, у ко ме се спи са те љи ца не по ис то вје ћу је са глав ном ју на
ки њом Ва ле ри јом већ са ње ном кћер ком Ми ре лом, Ире ни ном 
прет ход ни цом. Упра во ова чи ње ни ца по твр ђу је да лик ју на ки ње 
Pri ma e do po има и те ка ко ва жну уло гу и цје ло куп ном ства ра ла
штву ита ли јан скоку бан ске књи жев ни це. 

Иа ко кат кад не си гу на у се бе и сво је ода би ре, Ире не је за си
гур но је дан од нај у спје лих ли ко ва на ра ти ве Ал бе де Се спе дес: све 
оно што Але сан дра из Dal la par te di lei не успи је ва да схва ти и што 
је во ди до кр ва вог чи на, оно што Ва ле ри ја са мо по вр шно ра зу ми
је и не по ку ша ва да пре ва зи ђе, Ире не, с дру ге стра не, при хва та 
хва та ју ћи се у ко штац са про бле ми ма и схва та ју ћи да је бит жи во
та, из ме ђу оста лог, у ко ле ба њу и не пре ста ној бор би. Освје тља ва
ју ћи Ире не кроз раз ли чи те си ту а ци је и кроз ин тер ак ци ју са оста
лим ли ко ви ма, кроз ко је ис пли ва ва ју на по вр ши ну ју на ки њи ни 
про гре сив ни ста во ви, ау тор ка, из ме ђу оста лог, упу ћу је оштру кри
ти ку па три јар хал ном дру штву, те, осим на по тре бу за афир ма ци
јом же не из ван по ро дич них окви ра, ука зу је на по тре бу за кор је
ни том про мје ном по пи та њу од но са из ме ђу по ло ва, јер, као што 
при мје ћу је Ире не: „Ни смо ви ше би ли му шкар ци и же не, на у чи ли 
смо да бу де мо са мо људ ска би ћа, ме ђу соб но јед на ка...”37 

Др Зо ра на Ж. Ко ва че вић
Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци
Фи ло ло шки фа кул тет
Сту диј ски про грам ита ли јан ског је зи ка и књи жев но сти
zo ra na.ko va ce vic@flf.unibl.org

37 Исто, 35. 




