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РАЗМЕНА ДАРОВА

Дра ган Ба бић

ЉУ БАВ, С ЈУ ТРОМ БИ НЕ СТА ЈА ЛА КАО САН
(Ита ло Кал ви но: Те шке љу ба ви, пре ве ла с ита ли јан ског Гор да на Су бо тић,  

Dar ma bo oks, Бео град, 2021)

Ка да се из да на шње пер спек ти ве по сма тра ита ли јан ска књи жев ност дру ге по ло-
ви не про шлог ве ка – а то је, да кле, вре мен ска дис тан ца из ме ђу три де сет и пе де сет 
го ди на, што је са свим до вољ но да се из ву ку од ре ђе ни за кључ ци и за о кру же од ре ђе-
не иде је – ја сно је да је Ита ло Кал ви но је дан од пи са ца ко ји се с пра вом ис ти чу као 
нај бо љи и нај у спе ли ји. Ак ти ван од кра ја че тр де се тих до сво је смр ти 1985. го ди не, овај 
пи сац био је при су тан у ви ше раз ли чи тих фор ми, жан ро ва и те мат ских окви ра не го 
што је то био слу чај с ње го вим са вре ме ни ци ма. Уз то, он је био до сту пан на ви ше раз-
ли чи тих про сто ра у исто вре ме, а ње го ви пре во ди свр ста ва ли су се у нај ква ли тет ни-
је и у дру гим књи жев но сти ма, пре све га на ан гло фо ном про сто ру. Та ко ђе, имао је 
бо га ту ре цеп ци ју и код нас, те су га ју го сло вен ски и срп ски из да ва чи че сто пу бли ко-
ва ли, али то не зна чи да је ње гов це ло ку пан про зни опус – ов де се, пре све га, ми сли 
на ро ма не и збир ке крат ких при ча, док су ње го ви есе ји, пре да ва ња, ли бре та, ау то би-
о граф ски спи си и дру ги за пи си оста ли не пра вед но за не ма ре ни – до сту пан на шим 
чи та о ци ма. Упра во се због то га збир ка Те шке љу ба ви, ко ја је од про шле го ди не при-
сут на код нас у пре во ду Гор да не Су бо тић (ина че пр во бит но об ја вље на 1970. го ди не) 
при ме ћу је као вр ло вре дан до да так не са мо ре цеп ци ји ње го вог опу са код нас, већ и 
као део сла га ли це ита ли јан ске књи жев но сти ко ји је не до ста јао на шим ис тра жи ва чи-
ма и про у ча ва о ци ма ства ра ла штва ове зе мље.

Но, кре ни мо ис по чет ка. Ре цеп ци ја Кал ви на на на шим про сто ри ма по чи ње кра јем 
пе де се тих и по чет ком ше зде се тих го ди на, у нај плод ни јем пе ри о ду ње го вог ра да, и 
та да шњи пре во ди о ци, уред ни ци и из да ва чи ко ји су има ли слу ха за спој мо дер ног и 
тра ди ци о нал ног код Кал ви на мо гли су да схва те да се ра ди о ства ра о цу ко ји ће по-
ста ти ва жан део ита ли јан ске и европ ске књи жев но сти у на ред ним де це ни ја ма. Ипак, 
ве ћи на пре во да је ка сни ла, од ко јих не ки и по де се так го ди на, а у слу ча ју на сло ва 
ко ји су оста ли ка пи тал ни у Кал ви но вом опу су и обе ле жи ли сред њу и ка сну фа зу ње-
го ве спи са тељ ске ка ри је ре, пре во ди су се по ја ви ли и с ве ћим за ка шње њем. У по след-
њем пе ри о ду, не ко ли ко ње го вих де ла до ступ но је код Из да вач ке ку ће „Пла то” – Ако 
јед не зим ске но ћи не ки пут ник (пре ве ла Ана Ср би но вић, 2016), За мак укр ште них суд-
би на (пре ве ле Ср би сла ва Ву ков-Си мен тић и Сње жа на Ма рин ко вић, 2017), Не ви дљи ви 
гра до ви (пре ве ла Ја сми на Те ша но вић, 2020) и Мар ко вал до (пре ве ла Ју ли ја на Ву чо, 2020) 
– као и ње гов за пис Ау то би о гра фи ја јед ног гле да о ца (пре ве ла Алек сан дра Про ле, Фа-
кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, 2019), док је збир ка Те шке љу ба ви нај но ви ја до пу на 
ње го вој обим ној ре цеп ци ји ко ја, по ред пре во да, укљу чу је и кри тич ко-есе ји стич ке 
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тек сто ве, ис тра жи вач ке ра до ве и при сут ност у пре гле ди ма по пут Мо дер ног ро ма на 
два де се тог ве ка Ра до ва на Вуч ко ви ћа из 2013. и Веч на са да шњост: ба рок на кул ту ра у 
мо дер ној књи жев но сти Је ле не То до ро вић из 2018. го ди не. Нај зад, пре да ни чи та о ци 
овог пи сца ни су мо ра ли да че ка ју овај пре вод јер је збир ка Те шке љу ба ви об ја вље на, 
под истим на сло вом, у хр ват ском пре во ду 2011. (пре ве ла Мо ра на Ћа ле, На кла да „Пе-
ла го”), а у ме ђу вре ме ну је, 2020. го ди не, Град ско ка за ли ште мла дих из Спли та по ста-
ви ло, у дра ма ти за ци ји Ива на Пе но ви ћа и ре жи ји Алек сан дра Шва би ћа, пред ста ву по 
мо ти ви ма при ча из ове збир ке. 

Она са би ра осам на ест при ча ко је су по ве за не на те мат ском, мо тив ском и, пре све-
га, лајт мо тив ском пла ну, о че му све до че и на сло ви две це ли не у ко је су при че по де-
ље не: „Те шке љу ба ви“ и „Те жак жи вот“. На ста ја ле су, ка ко је на ве де но уз сва ку од њих, 
из ме ђу 1949. и 1959. го ди не (сем при че „Аван ту ра јед ног во за ча“ из 1967), од но сно 
да ле ко пре но што су са бра не и об ја вље не као за о кру же на це ли на. Ме ђу тим, већ пр вим 
чи та њем се схва та њи хо во је дин ство и чи ње ни ца да их је Кал ви но пи сао с од ре ђе ном 
на ме ром, од но сно с две на ме ре: да у за себ ним тек сто ви ма пред ста ви нај ра зли чи ти ју 
мо гу ћу ле пе зу иза зо ва у љу бав ним и ме ђу људ ским од но си ма у де це ни ја ма на кон Дру-
гог свет ског ра та, те да, уз то, у збир ци као це ли ни, до ча ра суп тил не, али при мет не 
ве зе ко је их спа ја ју. Због тих ве за, ове при че ра сту у јед ну про грам ску, кон цеп ту ал ну 
збир ку чи ји ка рак тер над ра ста сва ки по је ди нач ни на слов и чи ји је ути сак умно го ме 
ја сни ји, пу ни ји, кон крет ни ји и ква ли тет ни ји ка да се при че чи та ју за јед но. Ова кви при-
по вед ни на сло ви ни су не по зна ти са вре ме ном чи та о цу, а ни су би ли не по зна ти ни 
чи та о ци ма пе де се тих, ше зде се тих и се дам де се тих го ди на, не са мо због Бо ка чо вог 
ка пи тал ног де ла Де ка ме рон, ко је с Те шким љу ба ви ма де ли од ре ђе не те мат ско-мо тив-
ске ве зе, већ и због збир ке Men Wit ho ut Wo men (у сло бод ном пре во ду: Му шкар ци без 
же на) Ер не ста Хе мин гве ја из 1927. го ди не. У њој је овај аме рич ки ау тор са брао не ке 
од сво јих нај у спе ли јих крат ко при ча шких за пи са и чи та о ци ма по ну дио збир ку ко ја с 
Кал ви но вом оства ру је ве зе на пла ну од но са из ме ђу ју на ка, ка рак те ри за ци је, фо ка ли-
за ци је и, по нај ви ше, по све ћи ва ња па жње де та љи ма као јед ном од при мар них аспе-
ка та на ко ји ма ау то ри ин си сти ра ју у оба на сло ва. 

Та ко, на при мер, у при чи „Аван ту ра јед ног вој ни ка“, ау тор пре ци зно опи су је те ло 
ју на ки ње, иду ћи, на пр ви по глед, у пре ви ше де та ља, али се ипак, ка ко се ка сни је схва-
та, пре да је пре ци зном опи си ва њу ко је је нео п ход но ра ди да љег раз у ме ва ња рад ње, 
мо ти ва ци је про та го ни ста и од но са ме ђу њи ма: 

По буј но сти ње ног те ла, је дрог, ко је би, шта ви ше, би ло по ма ло че твр та сто да јој 
ме ко ћа зре ле же не ни је омек ша ла обли не, ре кло би се да је тек пре шла три де се ту; али 
ка да јој се по гле да у ли це, у ко жу мер мер ну, ујед но опу ште ну, не у хва тљив по глед ис под 
те шких ка па ка и цр них гу стих обр ва, као и на стро го сти сну те усне, аљ ка во на ма за не 
дре ча вим ру жем, ре кло би се да јој је пре ко че тр де сет.

Ове обим не ре че ни це, ко је пре ла зе из ре да у ред и с јед не стра ни це тек ста на на ред-
ну, нео п ход не су ау то ру не би ли оства рио ри там и не пре кид но ме ша ње пер спек ти ва: 
док у јед ном тре нут ку по сма тра ју на ке или њи хо ве по ступ ке из да ле ка и на на из глед 
објек ти ван на чин, већ у сле де ћем, он је тик до њих, до вољ но бли зу да мо же да при ме ти 
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кап ке, обр ве, усне и руж же не из ове при че. Та ко ђе, Кал ви но у овим опи си ма ко ји у 
пр ви мах мо гу да де лу ју бе за зле но и не ва жно за пра во по ста вља окви ре за ка сни ји 
раз вој си ту а ци ја у ко је упа да ју ње го ви ју на ци. Њи хо ве од но се, од са мих по че та ка њи-
хо вих ве за, пре ко раз ли чи тих по зи тив них и не га тив них стра на, све до ка та стро фал них 
раз ре ше ња и бол них епи ло га, ау тор опи су је обим ним ре че ни ца ма у кон тра пунк ту с 
ефект ним, са же тим и упе ча тљи вим ди ја ло шким се квен ца ма, до ка зу ју ћи да је мо гу ће 
спо ји ти езо те рич ну стил ску уме шност с кон крет ним еле мен ти ма ко ји има ју оправ да ну 
уло гу у на ра ти ву. Ова кво при по ве да ње рет ко се сре ће да нас и бли же је сти лу ко ји је 
ко ри стио, ре ци мо, Ми лош Цр њан ски – ка ко у Днев ни ку о Чар но је ви ћу, та ко и у Ро ма ну 
о Лон до ну – не го ве ћи на да нас ак тив них пи са ца, и ита ли јан ских и срп ских.

Но, уз све то, још је дан ва жан де таљ ка рак те ри ше ове при че: од нос пре ма вре ме-
ну у ко јем на ста ју. Пе ри од на кон ра та на ро чи то је био по тре сан и иза зо ван за ита ли-
јан ско дру штво ко је је из овог су ко ба иза шло с јед ним но вим и до та да не до кра ја 
по зна тим осе ћа њем ко лек тив не збу ње но сти, али и са мо све сти и по тре бе за про ме ном. 
Упр кос то ме, оно је, у по је ди ним сво јим де ло ви ма, оста ло сна жно уко ре ње но у тра-
ди ци ју ко ја ни је мо гла да над ја ча ову но ву по тре бу за мо дер но шћу, због че га на ста је 
ра зи ла же ње из ме ђу ста рог и но вог по рет ка. Ово ра зи ла же ње еви дент но је и у умет-
но сти ко ја, при род но је, опо на ша, ко мен та ри ше или под ри ва ствар ност, а мо гу ће га 
је при ме ти ти и у, ре ци мо, при чи „Аван ту ра јед не ку па чи це“ ко ја, по ред јед но став не 
пре ми се – про та го нист ки ња је, то ком ку па ња, до жи ве ла пех да јој је пу као ку па ћи 
ко стим и са да, због сво је на го сти, не сме да иза ђе из во де – вр ло ком плек сна. С јед не 
стра не, дру штво у ко јем би она из ро ни ла из во де раз го ли ће на би ло је пре ви ше кон-
зер ва тив но да би уоп ште при хва ти ло ње но об ја шње ње, и због то га она оста је у во ди, 
са ма и за бо ра вље на од свих, бо ре ћи се са сво јим сра мом ко ји не са мо да ни је на сту-
пио – јер она не из ра ња – већ се ни у ком слу ча ју не мо же сма тра ти ње ном кри ви цом. 
Ипак, дра ма ко ја на ста је око ње је, са дру ге стра не, пре сли ка на у дра му ко ја се од ви-
ја у ње ној гла ви у ко јој се мо дер ност очи ту је еле мен ти ма пр ко са, не при ста ја ња и 
уну тра шњим мо но ло гом у ко јем се она об ру ша ва на све дру штве не сте ге и про бле ме 
с ко ји ма се сре ћу ита ли јан ске же не сре ди не ве ка: 

Др же ћи се за бо ву бес крв ним ја го ди ца ма пр сти ју ко је су се од ду гог бо рав ка у во ди сме-
жу ра ле, го спо ђа се осе ћа ла као да ју је цео свет прог нао и ни је јој би ло ја сно за што та 
раз го ли ће ност ко ју сви од у век но се са со бом са да са мо њу ста вља на стуб сра ма, као да 
је са мо она на га, је ди но об на же но ство ре ње под ка пом не бе ском.

Ова кве ди јаг но зе ита ли јан ског дру штва и ста ња све сти да нас мо же мо да про на-
ђе мо у де ли ма Еле не Фе ран те, на при мер, али пре пе де сет го ди на, ја сно је да је Кал-
ви но био из у зе так ко ји је од ска као од про се ка.

Те шке љу ба ви и жи во ти ко ји су при ка за ни у овим при ча ма не рет ко су то ли ко те шки 
и ту жни да до срећ них за вр ше та ка, или би ло ка квих за вр ше та ка, и не до ла зи. Али, и 
по ред осе ћа ња се те ко је из би ја из збир ке Те шке љу ба ви, по сто ји не што вр ло по зи тив-
но: нај зад су и на ши чи та о ци до би ли део ко ји им је не до ста јао у упо зна ва њу, чи та њу 
и раз у ме ва њу Ита ла Кал ви на, а то је ве ро ват но и нај вред ни ји ре зул тат овог пре во да. 


