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ТО ТЕМ МАЈ ЧИН СТВА
(Еле на Фе ран те: Мрач на кћи, пре ве ла са ита ли јан ског Је ле на Бр бо рић, Bo o ka, 

Бе о град, 2019)

Мај чин ство се, ви ше од би ло ко је дру ге уло ге же не, схва та као при ро дом од ре ђе-
но, као ак си ом или по ље у ко јем је про стор за сло бод ну во љу же не су жен до крај њих 
гра ни ца. У не пи са ном уго во ру ко ји ско ро сва ка же на сим бо лич ки пот пи су је ка да по-
ста не мај ка, од но си су нор ми ра ни до де та ља, а пра ви ла по на ша ња стрикт на. Од мај-
ке се не оче ку ју са мо ка рак те ри стич ни обра сци по на ша ња, већ се про пи су је и ка ко 
би тре ба ло да се осе ћа. Као и у сва ком уго во ру, и у овом по сто је пра ва и оба ве зе: 
без гра нич на по све ће ност де ци и жр тво ва ње соп стве них ин те ре со ва ња и ка ри је ре 
на гра ђу је се епи те том „до бре мај ке“. По тен ци јал но мно го стру ки жен ски иден ти те ти 
сво де се та ко на је дан је ди ни. Мо же ли се тај уго вор пре кр ши ти и ко ја је це на то га? Да 
ли је, и у ко јој ме ри, овај спор ни кон цепт мај чин ства не рас ки ди во уткан у иден ти тет 
же не? Овим ва жним пи та њи ма ба ви се Еле на Фе ран те у ро ма ну Мрач на кћи.

На кон об ја вљи ва ња чу ве не На пуљ ске те тра ло ги је ко ја је про сла ви ла ау тор ку, 
Bo o ka је то ком прет ход них го ди ну да на штам па ла два ра ни ја, крат ка ро ма на Еле не 
Фе ран те, Да не на пу ште но сти и Мрач ну кћи. И док те тра ло ги ја пред ста вља де таљ ни 
на ра тив, са мно штвом ис пре пле та них ли ко ва и њи хо вим раз во јем у ду жем пе ри о ду, 
на тра гу ве ли ких ро ма на ре а ли зма 19. ве ка, у овим кра ћим ро ма ни ма упо зна је мо дру-
га чи ји ау тор ски глас Еле не Фе ран те. Рад ња је у њи ма све де на и кон цен три са на, објек-
тив ни при по ве дач ки глас из те тра ло ги је усту па ме сто на ра ци ји жен ских ли ко ва из 
пр вог ли ца, а књи жев ни по сту пак је отво ре ни ји за мо дер ни стич ке тех ни ке као што 
су ин тро спек ци ја, ме ша ње вре мен ских рав ни и еле мен ти то ка све сти.

Рад ња ро ма на Мрач на кћи мо же се са же ти у све га не ко ли ко ре че ни ца. Сре до веч на 
про фе сор ка ен гле ске књи жев но сти из Фи рен це, Ле да, ле ту је у ма лом ту ри стич ком ме-
сту на ју гу Ита ли је, на оба ли Јон ског мо ра. Мо тив од мо ра и пу то ва ња се у Мрач ној кћи 
ја вља као при ли ка за из ме шта ње про та го нист ки ње ко је јој омо гу ћа ва да де та ље свог 
жи во та са гле да на из глед са дис тан це. На кон што су ње не две од ра сле ћер ке от пу то ва-
ле у Ка на ду да жи ве са оцем, Ле ди ним бив шим му жем, ју на ки ња уме сто ту ге и пра зни-
не осе ћа за до вољ ство и олак ша ње. Укло ње ни те рет оба ве за и бри га за по том ство не 
оста вља у ју на ки њи, ка ко би се оче ки ва ло, емо тив ну пра зни ну, већ на про тив: рас те ре-
ће ње. Тра ди ци о нал но схва ће но мај чин ство ти ме је већ ста вље но пред иза зов, а „не до-
зво ље на“ сло бо да ко ју Ле да осе ћа на по чет ку ро ма на са мо је увод ко ји чи та о це при-
пре ма за до дат на пре и спи ти ва ња и де кон стру и са ња увре же них кон це па та мај чин ства. 

Кон кре тан по вод за низ кон тем пла ци ја ју на ки ње о сво јим по ро дич ним од но си ма, 
на из глед је про за и чан: при су ство јед не мно го број не по ро ди це на пла жи ко ју Ле да 
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сва ко днев но по се ћу је. Ка да јој па жњу скре не по ја ва мла де Ни не и ње не тро го ди шње 
ћер ке Еле не, ко је од у да ра ју од остат ка по ро ди це, до ко ли ца про та го нист ки ње би ће 
не по врат но на ру ше на. Ни на при па да ге не ра ци ји Ле ди них ћер ки што ју на ки њи омо-
гу ћа ва не све сно по вла че ње ге не ра циј ских па ра ле ли. Не са мо да Ле да у Ни ни ви ди 
ал тер на тив ну вер зи ју соп стве не де це, већ и њен од нос са ћер ком Еле ном про јек ту је 
на соп стве на мла да лач ка (не)сна ла же ња у уло зи ро ди те ља. Ни на на тај на чин по ста је 
„дух про шло сти“ ју на ки ње, а ње на нео бич на и при влач на по ја ва оп се да Ле ду го то во 
на ме та фи зич ком ни воу. Она је оп се сив но по сма тра све до слу чај ног кон так та са по-
ро ди цом, на кон че га по ста је део по ро дич них ин три га ко је кул ми ни ра ју у дра ма тич ној 
за вр шни ци ро ма на.

Ка да ју на ки ња при сво ји лут ку ко ју је Еле на из гу би ла на пла жи, њен го ди шњи од-
мор би ће не рас ки ди во ве зан за по ро ди цу. Чин кра ђе лут ке пред ста вља за Ле ду „тач-
ку без по врат ка“, тре ну так на кон ко јег ви ше ни је мо гу ће по ву ћи се, иза бра ти дру гу 
пла жу и за бо ра ви ти по ро ди цу стра на ца. Оми ље на лут ка пред ста вља зна ча јан еле мент 
у од но су мај ке и ћер ке, пер со на ли зо ва ни ре кви зит у њи хо вој игри ко ја при вла чи Ле-
ди ну па жњу. Ка да кри шом узме играч ку, ско ро не све сно, бу де ћи се из дре ме жа на 
пла жи, Ле да као да кра де су шти ну од но са мај ке и ћер ке, као да ло ми тре ћи крак у 
тро у глу тог од но са, по ме ра ње го во сре ди ште, и из ба цу је га из рав но те же. Вр ло је 
бит но и то што је у из ма шта ном кон цеп ту њи хо ве игре лут ка труд на. Са ве ли ким гу-
зо ви ма и за тег ну тим ле ђи ма, иша ра на фло ма сте ром и са отво ре ним усти ма из ко јих 
из ла зи муљ са пла же, лут ка за и ста под се ћа на пра и сто риј ску фи гу ри цу плод но сти, 
то тем мај чин ства. На кон што играч ку про кри јум ча ри у свој сме штај, Ле да као да уви-
ђа ње ну сим бо ли ку, а по тре ба за пер со ни фи ка ци јом играч ке пре но си се и на њу. Та ко 
ју на ки ња чи сти лут ку, пре ме шта је са ме ста на ме сто у свом апарт ма ну и ку пу је јој 
спе ци ја ли зо ва ну оде ћу. 

Уво ђе њем по ро ди це, ко ја по ред мај ке са де те том об у хва та ње ног при про стог и 
до ми нант ног му жа, ње го ву труд ну се стру са ње ним му жем, и чи тав низ де це, ти неј џе-
ра и боч них срод ни ка, Фе ран те ис ти че кла сну и кул ту ро ло шку стра ну при че. По ро-
ди ца је из На пу ља и жи во пи сно сим бо ли ше груб свет ју га Ита ли је као кон траст угла-
ђе ном и бо га том се ве ру зе мље ко јем ју на ки ња, као ин те лек ту ал ка при па да. Ви ше ге-
не ра циј ска, па три ја р хал на и на ме тљи ва по ро ди ца ко ја осва ја пла жу Ле ду асо ци ра на 
соп стве ну про шлост, бу ду ћи да и са ма по ти че из На пу ља, ко ји је у ра ној мла до сти 
на пу сти ла. По ро ди ца је та ко за Ле ду још је дан „дух про шло сти“, јер је под се ћа на те рет 
по ре кла. По сма тра ју ћи је, она сти че увид у то на шта би њен жи вот ли чио да ни је кроз 
се лид бу, брак са ин те лек ту ал цем и из град њу ка ри је ре, на пу сти ла ску че ни свет пре-
да ка.1 Овај „по глед у про шлост“ об у хва та и при се ћа ња на ју на ки њи ну мај ку, же ну 
ко ја је с му ком под но си ла оба ве зе ма те рин ства, и ко ја је стал но пре ти ла да ће на пу-
сти ти му жа и де цу, али ни ка да ни је оти шла. Ле дин ево лу тив ни ис ко рак у од но су на 
мај ку у про це су осло бо ђе ња и еман ци па ци је ко ја под ра зу ме ва и кр ше ње „уго во ра о 
мај чин ству“, ис по ста вља се као пре пре ка ко ја је одва ја од на пуљ ске по ро ди це и ко ја 

1 На пуљ је нај ве ро ват ни је град у ко јем је од ра сла и са ма Еле не Фе ран те и цен трал но ме сто рад-
ње ро ма на На пуљ ске те тра ло ги је. У њи ма је та ко ђе при су тан мо тив пре ла ска у „ви шу“ кла су ко ји 
се оства ру је бра ком и на пу шта њем род ног кра ја.
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ће про у зро ко ва ти не спо ра зу ме и не тр пе љи вост. Уво де ћи соп стве ну мај ку као те му, 
при по ве да чи ца са ме ра ва три ге не ра ци је же на: ге не ра ци ју по сле рат них мај ки, сво ју, 
и ге не ра ци ју сво јих ћер ки ко ју пред ста вља и же на са пла же.

Ле ди но „осло ба ђа ње“ од уло ге мај ке пред ста вље но је кроз кон кре тан до га ђај из 
ње не про шло сти. На и ме, ју на ки ња је на пу сти ла му жа и ћер ке у њи хо вом нај ра ни јем 
де тињ ству, да ју ћи пред ност сло бо ди и ка ри је ри у од но су на на ра ста ју ће по тре бе де-
це и оба ве зе мај чин ства. По ро ди ци се вра ти ла три го ди не ка сни је, али це на та квог 
по ступ ка је трај на про ме на ње ног жи во та и ре де фи ни са ње од но са са ћер ка ма. Тај 
ра ди кал ни чин сло бо де пред ста вља пре крет ни цу у Ле ди ном жи во ту, сим бо лич ку 
нул ту тач ку из град ње но вог иден ти те та, али и по вод за трај ну дру штве ну стиг му и 
соп стве но пре и спи ти ва ње тог по ступ ка. Иа ко су то ком го ди на на кон ње ног по врат ка 
по ро дич не ве зе до не кле ре ха би ли то ва не, тај чин као да пра ти ју на ки њу сву где, па 
та ко и на ле то ва њу ко је ро ман те ма ти зу је. Ка да Ни ни ној труд ној за о ви Ро за ри ји са оп-
шти шта је та да ура ди ла, Ле да се су сре ће са не тр пе љи во шћу и осу дом, а кул ту ро ло шке 
ба ри је ре ис по ста вља ју се као не пре мо сти ве. Па ипак, за раз ли ку од Ро за ри је, тај чин 
ју на ки њи не по бу не као да им по ну је мла дој Ни ни у ис тој ме ри у ко јој је и згра жа ва, 
та ко да две же не из гра ђу ју за мр шен од нос при вла че ња и од би ја ња, по ве ре ња и сум-
ње, упр кос тек по вр шном по знан ству. У њи хо вом кључ ном ди ја ло гу, пред сам крај 
ро ма на, Ле да по ку ша ва да јој об ја сни ком плек сност соп стве ног ис ку ства ро ди тељ ства. 
Ка да је Ни на пи та за што је на пу сти ла ћер ке, Ле да од го ва ра: „Во ле ла сам их и пре ви ше 
и чи ни ло ми се да ме љу бав ко ју осе ћам пре ма њи ма спре ча ва да бу дем сво ја.“ Ка да 
Ни на од мах по том за кљу чи: „Зна чи вра ти ла си се из љу ба ви пре ма кће р ка ма“, Ле да 
слу ти да је ово ту ма че ње по јед но ста вље но, па од го ва ра: „Не, вра ти ла сам се из истог 
раз ло га из ко јег сам и оти шла, из љу ба ви пре ма са мој се би. (...) Без њих сам се осе ти-
ла још бес ко ри сни је и очај ни је не го с њи ма.“ Ис по ста вља се да кле да је ро ди тељ ство 
ису ви ше сло же но да би се об ја сни ло са мо кроз иде а ли зо ва ну љу бав и да об у хва та 
чи тав ко ло плет од но са по се до ва ња, при ти са ка и не ра зу ме ва ња ко ји мо гу кул ми ни-
ра ти у ме ђу ге не ра циј ској оту ђе но сти.

Те ме ко ји ма се Еле на Фе ран те ба ви у ро ма ну Мрач на кћи по на вља ју се у ње ним 
де ли ма, од ра них ро ма на до де таљ не раз ра де у На пуљ ској те тра ло ги ји. Оне се ис пи-
ту ју на раз ли чи те на чи не, па та ко ком па ра тив на ана ли за ро ма на Да ни на пу ште но сти 
и Мрач на кћи по ка зу је ква ли та тив ни по мак у оства ри ва њу еман ци па ци је и жен ске 
са мо све сти ју на ки ња. Док је Ол га, при по ве да чи ца у књи зи Да ни на пу ште но сти, жр-
тво ва ла про фе си о нал но оства ре ње за рад га је ња де це, Ле да је оства ри ла уни вер зи-
тет ску ка ри је ру. Ол гу на пу шта муж због ве зе са мла ђом же ном и оста вља је да са ма 
по ди же њи хо ву де цу, док је Ле да та ко ја оста вља не са мо су пру га, не го и ћер ке. Ол ги 
је по треб на фи гу ра му шкар ца-спа си о ца, па се на кон нер вног сло ма, у не кој вр сти 
хе пи ен да ро ма на упу шта у но ву ве зу, док Ле да би ра да оста не са ма. За кљу чак овог 
по ре ђе ња је да иде ал ног кон цеп та не ма, од но сно да су ју на ки ње Еле не Фе ран те услов-
но (не)срећ не ко ји год мо дел да иза бе ру.

Про пи ту ју ћи кроз глав ну ју на ки њу ро ма на Мрач на кћи уо би ча је не кон цеп те жен-
ског ро ди тељ ства и ис ти чу ћи про тив реч но сти ове уло ге, Еле на Фе ран те са фе ми ни-
стич ких по зи ци ја по ку ша ва да до ђе до поставкe мај чин ства ко ја би од у да ра ла од 
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па три ја р хал них под ра зу ме ва ња и ми то ло ги за ци ја. Она по ку ша ва да од го во ри на 
пи та ње где је гра ни ца иза ко је се ира ци о нал на и без у слов на љу бав ро ди те ља пре ма 
де ци и де це пре ма ро ди те љи ма, пре тва ра у по се сив ност, слич ну стра ху за си гур ност 
соп стве не имо ви не. Ни су ли де ца, из ме ђу оста лог, и лич не ин ве сти ци је ро ди те ља, 
не по врат ни уло зи вре ме на, жи ва ца и про пу ште них при ли ка? Фе ран те нам по ка зу је и 
ка ко ис ку ство ро ди тељ ства не мо же би ти пол но уни вер зал но, да оно на осно ву увре-
же не рас по де ле по сло ва у брач ној за јед ни ци, дру штве них оче ки ва ња и кул ту ро ло-
шких ма три ца је сте по тен ци јал на опа сност са мо по дру ге иден ти те те же не. 

У ок то бру 2018. аме рич ка глу ми ца Ме ги Џи лен хол на ја ви ла је екра ни за ци ју Мрач
не кћи. Еле на Фе ран те ће усту пи ти пра ва под јед ним, зна чај ним усло вом: филм мо ра 
ре жи ра ти са ма Ме ги. Уко ли ко се про је кат оства ри, би ће за ни мљи во ви де ти ко јим ће 
се филм ским сред стви ма ре а ли зо ва ти ова при ча пу на ин тро спек ци је и очу ђе но сти, 
то ли ко књи жев на да је иза зов и за ми сли ти је у дру гом ме ди ју. 


