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ОД РА СТА ЊЕ У ПЛА ВОМ И СИ ВОМ: О СЕ РИ ЈИ  
МО ЈА ГЕ НИ ЈАЛ НА ПРИ ЈА ТЕ ЉИ ЦА

У су мор ном ко ло пле ту дру штве но-еко ном ских при ли ка На пу ља из пе де се тих го-
ди на XX ве ка, тј. ње го вог пред гра ђа ко је та да још увек гр ца у ре ци ди ви ма фа ши стич-
ке ере, на ску че ном под руч ју по гла ви то на ста ње ном екс трем но де при ви ле го ва ним 
ста нов ни штвом и тек не ко ли ци ном про фи те ра цр ног тр жи шта из пе ри о да Дру гог 
свет ског ра та, про сто ру обе ле же ном бе дом, на си љем и смр ћу, по чи ње да се раз ви ја 
(це ло)жи вот ни од нос две ју де вој чи ца – Ра фа е ле Ли ле Че ру ло и (на ра тор ке) Еле не Ле-
ну Гре ко, уро њен у са му срж тзв. На пуљ ске те тра ло ги је ано ним не ау тор ке Еле не Фе-
ран те у це ли ни, као и сва ке од че ти ри књи га по на о соб: Мо ја ге ни јал на при ја те љи ца, 
При ча о но вом пре зи ме ну, При ча о они ма ко ји од ла зе и они ма ко ји оста ју и При ча о 
из гу бље ној де вој чи ци. 

Пр ве две ме ђу њи ма пре то че не су у две исто и ме не, осмо е пи зод не се зо не ТВ се-
ри је Мо ја ге ни јал на при ја те љи ца, об ја вље не кра јем 2018. од но сно по чет ком 2020. 
го ди не и ре а ли зо ва не у ко про дук ци ји HBO, RAI Fic tion и TIM VI SION. Њен ре ди тељ и 
сце на ри ста Са ве рио Кон стан цо, за чи ји су до са да шњи филм ски опус та ко ђе ка рак те-
ри стич не екра ни за ци је ро ма на, и у овом слу ча ју опре де лио се за упа дљи во ве ран 
од нос пре ма ли те рар ном пред ло шку, као и за про фе си о нал ну са рад њу и кон сул та-
ци је са ње го вом ау тор ком. По ред са ме Еле не Фе ран те, у ти му сце на ри ста на ла зе се и 
Ла у ра Па о лу чи и Фран че ско Пи ко ло, а две епи зо де дру ге се зо не (че твр та и пе та) плод 
су са мо стал не ре жи је Алис Рор ва хер. 

Упр кос пре те жно по хвал ним оце на ма кри ти ке на ко је је овај тим ски по ду хват на-
и шао, те ко мер ци јал ним и ди стри бу тив ним по тен ци ја ли ма про дук циј ске ку ће HBO, 
ова се ри ја још увек ка ска за бест се ле ром да нас нај по зна ти је не по зна те спи са те љи це 
на ко јем је за сно ва на, али са мо у по гле ду по пу лар но сти и ре цеп циј ске дис пер зив но-
сти. За то је мо жда и нај за слу жни ја ре жи сер ска ло ги ка Кон стан ца, ко ја, иа ко по чи ва 
на увек иза зов ној ин тен ци ји да се адап та ци јом пре вас ход но по ну ди омаж тре нут но 
пла не тар но чи та ном књи жев ном де лу, ипак под ра зу ме ва и не при ста ја ње на ком про-
ми се би ло ко је вр сте. Сход но то ме, пр ве две на пуљ ске књи ге и пр ве две се зо не ТВ 
се ри је ула зе у бо гат, под сти ца јан и ин три ган тан ди ја лек тич ки од нос, ка кав је и онај 
из ме ђу њи хо вих мла дих про та го нист ки ња Ли ле и Ле ну. Ус кра ће на за пре суд ну и јед-
ну од нај за ни мљи ви јих ди мен зи ја ро ма на – све при сут ну и ни чим не уз др ма ну Еле ни-
ну при по ве дач ку пер спек ти ву, за чи та о це је ди ни из вор (оп се сив ног) ту ма че ња ду бо-
ке по ве за но сти две ју ге ни јал них при ја те љи ца ко ја се де це ни ја ма раз ви ја у кри лу по-
сле рат не Ита ли је – ми ни-се ри ја ипак успе ва да пре мо сти ову не из бе жну пре пре ку, и 
то не са мо за хва љу ју ћи пом ном оку ка ме ре већ и та ко што за уз врат ну ди кри ста ли-
за ци ју и кон ден за ци ју на ра ци је. При вид на не про ход ност увод них па са жа те тра ло ги је, 
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до ко је до ла зи услед оп те ре ће но сти ли ко ви ма и ин фор ма ци ја ма, не та ко рет ки тре ну ци 
стил ских не тр пе љи во сти и не ма ра при сут ни ди љем тек ста, те на по слет ку по вре ме на 
при по ве дач ка рас пр ше ност – све то иш че за ва из све та се ри је чи ји се сце на рио, уко-
ли ко се из у зму рет ке не по треб не екс пли ка ци је свој стве не Еле ни ној ре тро спек тив ној 
на ра ци ји, гру бо очу ва ној у функ ци ји окви ра рад ње, до и ма бес пре кор ним.

Сли чан суд за вре ђу ју и ње ни пре о ста ли аспек ти, ко ји углав ном фи гу ри ра ју као 
дра го це ни ре флек то ри у од но су на ро ман: уме ће Еле не Фе ран те у кон стру и са њу и 
одр жа ва њу вр ло ком плек сног за пле та, на тре нут ке за то мље но ми кро не са вр ше но-
сти ма сти ла, по ста је још оче вид ни је и су ге стив ни је на фо ну пр ве епи зо де „Лут ке“, 
ко јом се са жи ма ју и на го ве шта ва ју сви ва жни ји чво ро ви при по ве сти: кон траст из ме-
ђу при ље жне, при јат не и по мир љи ве Ле ну и са мо у ке, др ске и бун тов не Ли ле, ко ји у 
исто вре ме сна жно при вла чи и по ве зу је ове две ју на ки ње и бу ди же сто ку ком пе ти-
тив ност и не тр пе љи вост ме ђу њи ма; чи та ње, пи са ње и (ху ма ни стич ко) обра зо ва ње 
као при ви ле го ва ни фак тор њи хо вог од ра ста ња, са мо спо зна је и еман ци па ци је; бру-
тал ност жи во та у по сле рат ној Ита ли ји пре пу ној ми зо ги них му шка ра ца (под јед на ко 
ми зо ги них без об зи ра на кла сне раз ли ке ко је их де ле) и по тла че них же на об ујм ље них 
бе сом; прин цип не јед на ких шан си и по ла зних та ча ка у па три јар хал но-ка пи та ли стич ком 
дру штву и ње го ва сло је ви тост и сло же ност, ко ји се пре ла ма ју и кроз при мер жи вот них 
то ко ва са мих про та го нист ки ња; пер ма нент но на си ље и не из ве сност пре жи вља ва ња 
у јед ном та квом кон тек сту, у кја ро ску ро ма ни ру кон тра сти ра ни ме сти ма от по ра и за-
кло на, ме сти ма ко ја го то во ис кљу чи во мо же да по ну ди упра во ује ди ње на на ив на 
пер спек ти ва осе тљи вих и кре а тив них де вој чи ца.1

У пр вим епи зо да ма се ри је, за хва љу ју ћи од лич ној из вед би Лу до ви ке На сти и Ели зе 
дел Ђе нио, пред гле да о ци ма се по ступ но отва ра бај ко ви тост све та ко је оне из гра ђу ју у 
се би и уну тар од но са, нео дво ји ва од је зо ви то сти оног ко ји их окру жу је, ма гиј ско ми шље-
ње ко ме при бе га ва ју у по ку ша ју да се за шти те од на си ља и не ра зу ме ва ња ко ме све до че 
и ко је не рет ко и са ме тр пе (осо би то Ли ла), као и на по ри да сво јим умом и не по сред ним 
де ла њем про ши ре ску че не гра ни це ре јо на у ко ме си лом при ли ка оби та ва ју. Са ве рио 
Кон стан цо ве што и ба лан си ра но ин си сти ра упра во на овој тен зи ји, чу ва ју ћи се па то са 
или сен ти мен тал но сти при по гле ду на де тињ ство Ли ле и Ле ну (ко јих, уо ста лом, и не ма 
у књи жев ном пред ло шку), али успе ва ју ћи при том да ука же на зна чај и ду бо ки ути цај 
пр вих бли ско сти и ра них иден ти тет ских ко ле ба ња. Ди на ми ку суп тил но и ефект но пра те 
и ин стру мен та ли Мак са Рих те ра, а у ни шта ма њој ме ри и сце но граф ска и ко сти мо граф-
ска ре ше ња. Рад ња се ма хом од ви ја у им про ви зо ва ном, ми ни ма ли стич ки осми шље ном 
про сто ру, у ар ти фи ци јел ној на пуљ ској че твр ти ко ја де лу је кла у стро фо бич но и за глу шу-
ју ће у сво јој уни форм но сти: за га си ти и зе мља ни то но ви ко же и оде ће ју на ки ња и ју на ка 
ти хо се ута па ју у ам би јент уских ули ца, они жих згра да и гру бог бе тон ског си ви ла. Премда 
овај по тез ујед но пред ста вља и јед но од при мет ни јих од сту па ња у од но су на ро ма неск ну 

1 О овим, али и дру гим ва жним аспек ти ма тзв. На пуљ ске те тра ло ги је и остат ка опу са Еле не Фе ран те 
у Ср би ји су до са да пи са ле На ђа Бо би чић, Је ле на Ла ла то вић, Да ра Шљу кић, Ире на Јо ва но вић и Ве сна 
Вој во дић. Ви ди, на при мер, те мат „Ли не ар на об ја шње ња су го то во увек ла жи – фе ми ни стич ка чи та ња 
де ла Еле не Фе ран те“ у ча со пи су Ге не ро бр. 21 (Бе о град, 2017), као и текст „Жен ска и кла сна бор ба у На-
пуљ ској те тра ло ги ји“ (http://ge ru si ja.co m/ve sna-voj vo dic-zen ska-i-kla sna-bor ba-u-na pulj skoj-te tra lo gi ji/).
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де скрип ци ју ко ја оби лу је ко ло ри том, не чи ни се да је то од сту па ње ујед но и огре ше ње 
или не до ста так. На про тив, не скре ћу ћи фо кус са уну тра шње ди на ми ке (од но са) глав них 
ју на ки ња, по ни ру ћи упе ча тљи во у ње ну ду би ну и сло же ност, Кон стан цо сво јим про-
се де ом до дат но ис ти че ре а ли стич ност и ма те ри јал ност кон тек ста ко ји се са њом 
не пре ста но ди ја лек тич ки про жи ма. Као што при ме ћу је Со фи Гил берт,2 услед то га је 
је ди на жи ва бо ја у па ле ти пр вих епи зо да за пра во бо ја про ли ве не кр ви.

Ме ђу тим, ка ко вре ме од ми че, тј. ка ко Ли ла и Ле ну из ра ста ју у ти неј џер ке, а за да так 
нај мла ђих глу ми ца пре у зи ма ју под јед на ко успе шне Мар га ри та Ма зу ко и Га ја Ђи ра ће, 
у се ри ји се по ма ља још јед на бо ја ко ја ви ше стру ко сим бо ли зу је од сту па ње у од но су 
на си ви жи вот на пуљ ског ре јо на: бо ја мо ра. Чи тав спек тар све тлу ца вих пла вих ни јан си 
фи гу ри ра као оли че ње нај ра ни јих сно ва ју на ки ња о од ра ста њу као бе гу од оп те ре-
ћу ју ћег (жи га) по ро дич ног и еко ном ског бек гра ун да, на да ња о мо гућ но сти пло вид бе 
у сло бод ни ји, са мо стал ни ји и ау тен тич ни ји об лик ег зи стен ци је. По тен ци ја ли тек ста 
Еле не Фе ран те су и у том по гле ду вр ло па жљи во и про му ћур но ис ко ри шће ни у це ли ни 
се ри је, а осо би то у сре ди шњим и пре лом ним епи зо да ма пр ве и дру ге се зо не, ко је се 
у оба слу ча ја од ви ја ју на остр ву Ис ки ја и ко је оста вља ју под јед на ко сна жан до јам без 
об зи ра на то да ли је њи хов ре жи сер Кон стан цо или Алис Рор ва хер. Иа ко са мо сво јан,3 
до при нос ове ре ди тељ ке ипак је у са гла сју са ја сном и до след ном, прем да вр ло суп-
тил но оства ре ном, иде јом ко јом се њен ко ле га во дио при ода би ру про се деа. На и ме, 
ка ко и сам ис ти че, у ци љу да до ча ра пе де се те го ди не у на пуљ ском ре јо ну, Кон стан цо 
се нај пре опре де лио за нео ре а ли стич ки мо дус, ре фе ри шу ћи на слав не прет ход ни ке 
по пут Ро се ли ни ја или Де Си ке, да би по том, у на ред ној се зо ни, по сте пе но осло ба ђао и 
усло жња вао по сту пак упу ћи ва њем на дру ге филм ске тра ди ци је као што је фран цу ски 
но ви та лас. Иза ове од лу ке сто ји по рив да се ви зу ел ним је зи ком ука же на из ме ње ну 
ди на ми ку жи во та ју нак(ињ )а до ко је до ла зи у дру гој књи зи те тра ло ги је. Кре та ње ка ме ре 
пра ти њи хо ве све од луч ни је и по лет ни је ис ко ра ке из до та да шњег ре јон ског жи во та, 
ка ко до слов не, фи зич ке, та ко и мен тал не: раз вој по ли тич ке (са мо)све сти и ак ти ви зма, 
те жње ка пот пу ни јем (фор мал ном и не фор мал ном) обра зо ва њу, на гло емо ци о нал но 
и те ле сно са зре ва ње, те су о ча ва ње са до та да не по зна тим жи вот ним иза зо ви ма и 
за да ци ма, уро ње ним у већ при мет но из ме њен дру штве но-еко ном ски кон текст ка рак-
те ри сти чан за ше зде се те го ди не два де се тог ве ка.4

Пре лаз од си ве ста тич но сти на пуљ ског ре јо на ка све ко ло рит ни јој ди на мич но сти 
жи во та из ван ње га, као и не пре ста но про жи ма ње ових ис ку стве них про сто ра – прем да 
осе буј но и не сум њи во ва жно – ипак све вре ме оста ју у функ ци ји по вла шће ног аспек-
та на ра ци је: (уза јам ног од но са) про та го нист ки ња. Иа ко је це ло ку пан ода бир глу мач ке 
еки пе ви ше не го за ни мљив, нај ве ћи успех ове се ри је огле да се упра во у ли ко ви ма 
Ли ле и Ле ну. Не си гур ност и по ву че ност дру ге ме ђу њи ма, скло не оп се сив ним на по-
ри ма да до стиг не пр ву у по гле ду чвр сти не во ље и ка рак те ра, оне ко ја се без Ли ле по 

2 https://www.the a tlan tic.com /en ter ta in ment/ar chi ve/2018/11/my-bril li ant-fri end-re vi ew-hb o-ele na-
-fer  ran te/575953/
3 Ви ди: https://www.in di e wi re.co m/2020/05/my-bril li ant-fri end-se a son-2-sa ve rio-co stan zo-in ter vi ew- 
-1202228562/
4 Ви ди: https://the playlist.net/sa ve rio-co stan zo-my-bril li ant-fri end-in ter vi ew-20200513/2/



286

соп стве ном при зна њу осе ћа „као да јој је јед на стра на те ла увек хлад на“, ожи вља ва у 
на гла ше но тро мим и сми ре ним крет ња ма Мар га ри те Ма зу ко. Ле ну чу и у ре јо ну и ка-
сни је, то ком ви ше го ди шњег обра зо ва ња у На пу љу и Пи зи, око ли на углав ном до бро 
при хва та и до ми нант но до жи вља ва као ле пу, при јат ну, пле ме ни ту и би стру де вој ку, 
што у се ри ји по ста је још из ра же ни је не го у са мим ро ма ни ма упра во услед гу бит ка 
екс клу зив но сти ње не при по ве дач ке пер спек ти ве. Исто та ко, пре суд ни ја и уни вер зал-
ни ја, ши ра од гра ни ца Ле ну чи не оп се си је, по ста је и пер цеп ци ја Ли ле, јед не од нај тра-
гич ни јих и нај ин три гант ни јих ју на ки ња у са вре ме ној ли те ра ту ри, де вој ке „за во дљи вог 
и опа сног флу и да“, ко ја то ком пр ве две се зо не пре ла зи пут од вун дер кин да до ре јон-
ске fem me fa ta le у ти неј џер ским го ди на ма, али оста је ус кра ће на за по др шку окру же ња 
и мо гућ ност раз во ја сво јих огром них ин те лек ту ал них и ства ра лач ких ка па ци те та. 
Ви ше стру ка жр тва му шког на си ља и зло у по тре ба (по че му ни је из у зе так у од но су на 
сво је вр шња ки ње), „ма ла и нер во зна“ Ли ла, у ро ма ни ма при ка за на као не кон вен ци-
о нал но при влач на де вој ка скло на пре ко ра че њу гра ни ца, на тре нут ке по ста је још 
упе ча тљи ви ја у из вед би Га је Ђи ра ће. Кон стан цо ва фа сци на ци ја овом ју на ки њом, ко ја 
се мо же иш чи та ти из је дин стве не ин тер вен ци је у текст – тј. сце не у ко јој пре до ча ва 
ње ну фа сци на ци ју Па зо ли ни јем,5 до при но си ис ти ца њу Ли ли не хра бро сти и ре вол та, 
диг ни те та ње ног спон та ног и ау тен тич ног, ин те лек ту ал но не пре тен ци о зног и не из-
бру ше ног ан ти фа ши стич ког и фе ми ни стич ког ан га жма на, те та ко и ње ној на чел ној 
ха ри зми и из у зет но сти. Дру гим ре чи ма, Ли ла у ТВ се ри ји у још ве ћој ме ри за вре ђу је 
онај епи тет ко ји је Мар га рет Атвуд до де ли ла Мо и ри, јед ној од при ви ле го ва них ју на-
ки ња Слу шки њи не при че: и за Ле ну чу и за ве ћи ну љу ди из свог бли ског окру же ња, она 
не пре ста но (п)оста је „ла ва под ко ром сва ко днев ног жи во та“.

Но, као ни са ма Еле на Фе ран те, ни ау то ри се ри је не до пу шта ју се би да оста ну на 
ни воу пу ких кон тра ста или јед но стра них фа во ри зо ва ња. Та ко се ни у јед ном тре нут ку 
не гу би из ви да (уза јам но) пре ли ва ње вр ли на и ма на, пред но сти и сла бо сти Ле ну че и 
Ли ле, оп те ре ћу ју ћа ком пе ти тив ност ин хе рент на њи хо вом од но су, као ни ам би ва лент-
ност и ком плек сност осе ћа ња и сен за ци ја ко ја бу де јед на у дру гој или пак га је не за-
ви сно од то га. Ва жна уло га ко ју у том по гле ду у де лу Еле не Фе ран те има Ни но Са ра-
то ре, у ко га су обе за љу бље не, очу ва на је и од лич но до ча ра на у ТВ се ри ји, као и сам 
ње гов лик, обе ле жен ку ка вич лу ком ко ји се по сте пе но от кри ва иза ко чо пер не по ја ве. 
Епи зо да с Па зо ли ни јом, те оне сни мље не на Ис ки ји, на тај на чин по ста ју још ре чи ти је 
и из ра же ни је. По себ но вред не па жње, по ред њих, је су, с јед не стра не, и сце на Ли ли ног 
пр вог ис ку ства „пре ли ва ња мар ги на“ (smar gi na tu ra) ко је се од ви ја то ком до че ка Но ве 
го ди не у ре јо ну или пак ње не пр ве брач не но ћи, али, са дру ге стра не, и сце на пле са 
на кућ ној за ба ви ко ји на и ла зи на бур не ре ак ци је („Ја ни сам пле са ла ни са ким. Ја сам 
са мо пле са ла“ – од го во ри ће Ли ла на све њих). Не пре кид но ин си сти ра ју ћи на фра гил-
но сти те ла и пси хе у све ту бру тал но сти и не рав но прав но сти, али и об на вља ју ћим, 
ин ди ви ду ал ним и за јед нич ким, на по ри ма и ка па ци те ти ма про та го нист ки ња да у њему 
за и ста (пре)жи ве, Кон стан цо ви зу ел но ис пи су је убе дљив и ин спи ра ти ван омаж пр вој 
по ло ви ни На пуљ ске те тра ло ги је, бу де ћи у гле да о ци ма и же љу за (по нов ним) су сре-
ти ма са овим тек стом и ви со ка оче ки ва ња од на став ка ње го ве екра ни за ци је.

5 Исто.


