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ДРУ ГА ПО ЛО ВИ НА ИСТИ НЕ
(Маг да Са бо: Да љи не, пре вео с ма ђар ског Мар ко Чу дић, Штрик, Бе о град, 2019)

„Не ма сми сла улеп ша ва ти – ста ри ца јој је ишла на жив це.“ Као и мно ги ма. Пре че сто. 
При том се са мо рет ко устру ча ва мо да то не (по)ка же мо, гру бо и не дво сми сле но. „Пре 
не го што се сру чи на нас, ста рост је не што што се ти че са мо дру гих“, ре кла би, и да нас, 
по сле по ла ве ка, Си мон де Бо во ар, с пу ним пра вом, јер ми сли мо: „Ка да се то до го ди, 
то не ће мо ви ше би ти ми.“1 Чак и ка да је, рет ко, ста ро сти при сту па ла са ми ло сно и не жно, 
с раз у ме ва њем и сим па ти јом, књи жев ност ју је, углав ном, при ка зи ва ла спо ља, кроз 
не чи ји до жи вљај или као пу ку сли ку – то ли ки су ру жни, чак и гад ни, зли, су ро ви, по хлеп-
ни, нам ћо ра сти или пак сме шни, тра па ви, луц ка сти стар ци и ста ри це про де фи ло ва ли 
кроз књи жев на де ла да и да нас, ка да то ви ше и ни је та ква рет кост (не за ви сно од ква-
ли те та по је ди нач них оства ре ња или, пре, због рет ко сти умет нич ких ква ли те та), из не-
на ђу је и уз не ми ра ва те ма ти за ци ја уз врат ног по гле да те и та ко ви ђе не ста ро сти. 

Иа ко по чет ком ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка, ду го веч на ма ђар ска књи жев-
ни ца Маг да Са бо (1917–2007) ни је мо гла да зна да се на ла зи тек на по ла жи вот ног пу та, 
а во ђе на скло но шћу ка пси хо ло ги ји пат ње и ис па шта ња, ве ро ват но и лич ним ис ку ством 
го то во де се то го ди шње обес пра вље но сти и из оп ште но сти из со ци ја ли стич ке јав но сти, 
си ла зи у па као ста ро сти ко ја ћут ке тр пи бри гу ко ја ли чи на ка зну, да би јој, у ро ма ну 
чи ји је из вор ни на слов Пи лат, да ла по глед и глас, ма кар уну тра шњи, не ис кљу чу ју ћи 
ни оне дру ге; да би на дра ма ти чан на чин по ка за ла ка ко они ко ји су пред мет на из глед 
са о се ћај них ге сто ва, а за пра во не стр пљи вог од би ја ња и скла ња ња у стра ну, то про жи-
вља ва ју. У бес пре кор ном пре во ду и са од лич ним по го во ром Мар ка Чу ди ћа, а у окви-
ру про јек та „Жен ски де ка ме рон“ из да вач ке ку ће „Штрик“, овај из ван ред ни пси хо ло шки 
и по ро дич ни ро ман – јер је при каз ста ро сти сме штен у кон текст по ро дич них од но са, 
и ти ме до дат но из о штрен и обо га ћен – под на сло вом Да љи не, са да је до сту пан и на 
срп ском је зи ку. 

Ро ман је за сно ван на раз гра на том, раз ра ђе ном и из ни јан си ра ном при ка зу на чи на 
на ко ји се љу бав и бри га – ка да у се би не са др же истин ско, са у че снич ко раз у ме ва ње и 
при хва та ње дру гог и ка да вре ме и фи зич ка раз да љи на пре о бра зе бли ске љу де у ири-
тан те стран це/стар це – пре тва ра ју у на си ље и му че ње, сто га што је бли скост, ма кар и 
крат ко трај на, ре зул тат ем па тич не за ин те ре со ва но сти за дру гог, а не ну жно крв них и 
дру гих срод нич ких ве за. Кроз лик ста ри це Етел ке, ко ја на по чет ку ро ма на оста је без 
во ље ног му жа Вин цеа, при ка зу ју се по раз и слом тра ди ци о нал них на ви ка и обра за ца 

1 Си мон де Бо во ар, Ста рост, књ. 1, пре ве ла са фран цу ског Мир ја на Вук ми ро вић, Бе о град, БИГЗ, 
1986, стр. 10.

РАЗМЕНА ДАРОВА

Ви о ле та Стој ме но вић



254

ме ђу људ ских и уну тар по ро дич них од но са пред мо дер ним уз ди за њем прак тич но- 
-праг ма тич ног, функ ци о нал ног, ка бу дућ но сти усме ре ног, ра ци о на ли стич ког, стро го 
ор га ни зо ва ног и са мо ди сци пли но ва ног ду ха, ко ји уте ло вљу је ње на успе шна, из у зет но 
енер гич на, са мо у ве ре на, ва зда не чим за о ку пље на, ћер ка Иза(бе ла), кoја је уз то без-
ре зер вно по све ће на свом по зи ву ле ка ра, оп штој и до бро би ти сва ког с ким је у не по-
сред ном до ди ру, као и бри зи за фи зи о ло шко здра вље и ком фор ро ди те ља. Ни је ту реч 
са мо о ге не ра циј ском раз ми мо и ла же њу: Изи ни парт не ри, ле кар Ан тал (бив ши муж) 
и пи сац До мо кош, не то ли ко ста ри ји од ње, раз ли чи ти по по ре клу, на ви ка ма, ка рак те ру 
и иде а ли ма, упр кос љу ба ви, на кра ју та ко ре ћи бе же од ње и ње не са мо до вољ но сти 
и од луч но сти, од не че га у њој што не мо гу ни да де фи ни шу (До мо кош је у мо мен ту 
спо зна је ви ди као про ва ли ју) а што осе ћа ју као прет њу, без о се ћај ност, па и се бич ност, 
при лич но не ми ло срд ну. Је ди на осо ба ко ја по ку ша ва и успе ва да, ма кар у ми сли ма, 
ар ти ку ли ше сво је ис ку ство са Изом, ис ку ство пре о бра ћа ња без ре зер вног обо жа ва ња 
у сум њу и пре зир а он да и у рав но ду шност, је сте бол ни чар ка Ли ди ја, ко ја у све ту де ла 
функ ци о ни ше као Изи на за ме ни ца у уло га ма из ко јих ова то ком ро ма на „ис па да“. Као 
Изин ан ти под ка да је реч о од но су пре ма про шло сти, на сле ђу и про ла зно сти од но сно 
про па дљи во сти, ко нач но сти и смр ти, Ли ди ја ука зу је на не ху ма ност и не људ скост ме-
си јан ских про је ка та ка кве Иза, сво јом „ис ку пи тељ ском по тре бом да про ме ни суд би ну 
сво је по ро ди це и чи та ве зе мље“, за пра во оли ча ва. Ни је она, да кле, ни ка кав мон струм, 
иа ко су и у ње ном, као и у слу ча ју оста лих ли ко ва, кључ не осо би не не знат но али и 
ефект но уве ли ча не. Од ра сла у те шкој оску ди ци, у по ро ди ци ко ју је дру штво го то во 
са свим од ба ци ло због бес ком про ми сне а вла сти ма не при хва тљи ве пра вич но сти оца, 
су ди је из ба че ног с по сла, са ста рим ро ди те љи ма, ко ји је, и због пре ра не смр ти пр вен ца, 
обо жа ва ју, ма ње-ви ше изо ло ва на, али спрем на да иза ђе на крај са дру штве ном не-
прав дом и да се, као сту дент ки ња, ан га жу је у по кре ту от по ра за вре ме Дру гог свет ског 
ра та, она ће се чи та о цу при ка за ти час као Пи лат, као осо ба ко ја све, по не ки ма и са му 
исти ну, жр тву је свом до сто јан ству, ми ру и прин ци пи ма, пре ба цу ју ћи кри ви цу и не 
при хва та ју ћи свој удео од го вор но сти у мај чи ној смр ти, час као жр тва окол но сти и 
си сте ма у ко јем не ма ме ста за са мо са жа ље ње, сла бо сти и сла бе, за ста ре и из ан ђа ле 
ства ри, сен ти мен тал не успо ме не на дав но про шла вре ме на утка не у њих, и не ма сим-
па ти ја за тра па вост, спо рост и не е фи ка сност, си сте ма ко ји те жи стро гом и ути ли тар ном 
ре ду, чвр стој ди сци пли ни, про гре су, но ви ни, окре ну тог увек ка бу ду ћим по стиг ну ћи-
ма. Се ку ла ри зо ва на вер зи ја оног што смо по сле Ве бе ра на ви кли да на зи ва мо ети ком 
про те стан ти зма, ко ја је Маг ди Са бо, вас пи та ној у том ду ху, би ла до бро по зна та, ла ко се 
пре по зна је у Изи ном сво ђе њу жи во та на са ве сно ис пу ња ва ње ду жно сти, уз про ра чу-
на те и ис пла ни ра не пре да хе. 

С об зи ром на то да је нај ве ћи део ро ма на ис при по ве дан из пер спек ти ве ста ри це 
– ко ја, све док је ћер ка не ис трг не из по зна тог и са мо ра зу мљи вог про вин циј ског окру-
же ња и уба ци у сло же ни ји и не ста бил ни ји ми ље пре сто ни це, ни то ком жи во та са стро-
гом, па три јар хал ном тет ком, ни у вла сти том до му ни је раз ви ла не ку по себ ну по тре бу 
за ин фор ми са но шћу или ан га жма ном – ши ри дру штве ни кон тек сти уну тар ко јих се 
од ви ја ју жи во ти и ме ђу соб ни од но си ли ко ва, а они об у хва та ју пе ри о де то ком ко јих је 
Ма ђар ска још увек део моћ не Ау стро у гар ске, пе ри од ме ђу рат ног по ста ја ња са мо стал ном 
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др жа вом и по сле рат не по ку ша је са мо о дре ђе ња на спрам со ци ја ли зма и со вјет ске до-
ми на ци је, тек су на зна че ни. При сут ни су оно ли ко и она ко ка ко се кул ту но и сто риј ски 
пе ри о ди, сме не дру штве них и еко ном ских уре ђе ња и дру ге пре крет ни це ре флек ту ју 
у сва ко дне ви ци раз ли чи тих обич них, исто риј ски бе зна чај них љу ди. Фо ку си ра ње на 
по ро дич ну и ви ше ин тим них исто ри ја под ра зу ме ва још је дан упа дљи ви от клон од 
еп ског – свет ски ра то ви, Пр ви по го то во, је два да се и по ја вљу ју у по не ком фраг мен ту 
се ћа ња.

Иа ко је, да кле, об ја вљен пре го то во ше зде сет го ди на, у вре ме ка да је за мно ге и 
то стер био тех нич ка но во та ри ја – а за зор од елек трич них уре ђа ја и вер ност тра ди цио-
нал ном на чи ну при пре ме хра не пр ве су осо би не ста ри це Етел ке ко је уо ча ва мо – етич-
ка и пси хо ло шка дра ма у ко ју нас овај ро ман увла чи и те ка ко је са вре ме на. При том, 
Маг да Са бо сва ки од ли ко ва при ка зу је и из ви ше спо ља шњих и из уну тра шње пер спек-
ти ве, та ко да се раз ли ке и не сла га ња из ме ђу са мо ра зу ме ва ња и су бјек тив ног до жи вља-
ја соп стве них по сту па ка и осе ћа ња и оно га што дру ги ви де и до жи вља ва ју као не чи ју 
лич ност и ка рак тер ја сно ис по ља ва ју, до во де ћи пи та ње узајм ног (не)раз у ме ва ња у 
пр ви план. Ли ко ви ма мај ке и ћер ке, њи хо вој сва ко дне ви ци и њи хо вим по тре ба ма, њи-
хо вом ди на мич ном од но су, успо ни ма и па до ви ма у ко му ни ка ци ји, у су шти ни тра гич ном 
не спо ра зу му уза јам них бри га, не са гла сном схва та њу функ ци ја ства ри, али и дру гих 
љу ди у жи во ту, ипак је да то нај ви ше про сто ра, ма да је као лик и фо ка ли за тор, Етел ка, 
као уте ло вље ње жа ло сне суд би не ста ро сти, нај по вла шће ни ја. При том, она ни је ни 
пло шна ни ти иде а ли зо ва на; ње на из ван ред на уљуд ност, го то во де ти ња ста пла шљи вост, 
па три јар хал на не сви клост на уче шће у до но ше њу бит них од лу ка, по кор ност, ве за ност 
за дом и до ма ћин ство, за на ви ке и оба ве зе, за ви сност од осе ћа ја да је не ко ме нео п ход-
но по треб на и да сво јим жи во том до при но си не чи јој до бро би ти, стал но из не ве ра ва ње 
на да и оче ки ва ња с ко ји ма се не пре ста но су о ча ва од тре нут ка му же вље ве смр ти, ка да 
је та та ко па мет на, обра зо ва на, по жр тво ва на, пот пу но еман ци по ва на ћер ка узи ма под 
сво је, страх од то га да је на те ре ту и су ви шна, не ис кљу чу ју ни пред ра су де и пре зир 
(на ро чи то пре ма же на ма чи ји по сао под ра зу ме ва слу же ње ту ђим по тре ба ма и ћу ди ма, 
као што су ме ди цин ска се стра или кућ на по моћ ни ца) ни од бој ни, у су шти ни де ти њаст 
инат, али ни цр но ху мор не по ку ша је да ма кар ме ђу ства ри ма, ако већ не ме ђу љу ди ма, 
у но вој сре ди ни, у њој не по треб ној ко мо ци ји и ви шку про сто ра и вре ме на, на ђе се би 
дру штво. Сен зи би ли те ти ју на ки ња и оста лих ли ко ва, укљу чу ју ћи и мно штво спо ред-
них (ко ји сво јом спо ред но шћу ука зу ју и на мар ги нал ни по ло жај и за по ста вље ност оних 
ко је пред ста вља ју, као што су ноћ ни чу вар или кон дук тер ка, од но сно оста ре ла бив ша 
про сти тут ка или пи ја нац) при ка за ни су ве што, кроз до жи вље ни го вор и по вре ме не, 
крат ке уну тра шње мо но ло ге, ре тро спек тив не би о граф ске кро ки је или се ћа ња и еконо-
мич не али су ге стив не опи се по сту па ка, окру же ња и ре ак ци ја, са сми слом за ре чи те 
де та ље, ко ји ре флек ту ју не из ре че не кон флик те, ин тим не са ња ри је, емо ци је и афек те: 
да ли, на при мер, ма ра ма тре ба да по слу жи са мо за то да про мр злог, у овом слу ча ју 
мај ку по сле оче ве са хра не, угре је или и да се њо ме пре кри је огле да ло ка ко би се, у 
скла ду са тра ди ци јом и кон вен ци ја ма, ма ни фе сто ва ла жа лост? Да ли су све про жи ма-
ју ћи ми ри си „про стих“ је ла оно што стан пре тва ра у дом или муч ни тра го ви пре ва зи-
ђе не про шло сти ко ја се јо гу на сто опи ре мо дер но сти? Хра на, оде ћа и на ме штај и као 
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сиг на ли жен ског по гле да на свет и као сред ства ка рак те ри за ци је и кон кре ти за ци је, не 
са мо што до при но се ре а ли стич но сти од но сно упе ча тљи во сти и увер љи во сти при ка-
за них си ту а ци ја и де ша ва ња, већ, као из вор чул них ути са ка и те ле сних сен за ци ја, пред-
ста вља ју и кључ не еле мен те сим бо лич ког окви ра при по ве сти, ко ја се од ви ја од прже ња 
хле ба на шпо ре ту на др ва, у соп стве ном до му, до ре клам ног нео н ског ибри ка из ко јег 
се сли ва „све тло сна ка фа“, а ко ји Иза, са да већ без ро ди те ља и на сле ђа, гле да с бал ко на 
хо тел ске со бе. Од „жи ве“ и ожи вљу ју ће ва тре, ко ја дах ће, не пре ста но ме ња бо ју и ства-
ра осе ћај при су ства, на кра ју оста ју са мо не до дир љив ви зу ел ни траг, при вид на ка фа 
„цр ве на по пут ва тре“, и до жи вљај пот пу не уса мље но сти у хлад ном и пу стом све ту.


