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НАЋИСВОЈЕМЕСТОУ 
ЛАНЦУЖЕНСКЕИСТОРИЈЕ: 

МАТРИЛИНЕАРНОСТУ 
ОПУСУЕЛЕНЕФЕРАНТЕ

Сажетак: У тек сту се ма три ли не ар ност чи та као сре ди шња 
те ма до са да шњег опу са ита ли јан ске књи жев ни це ко ја пи ше под 
псе у до ни мом Еле на Фе ран те (Ele na Fer ran te). Већ у ње ном пр вом 
ро ма ну L’a mo re mo le sto (1992) уво ди се пар мај ка : ћер ка, ко ји се 
да ље раз ви ја у све раз гра на ти ју мре жу жен ских од но са, све до 
ње не по сљед ње књи ге, та ко зва не На пуљ ске те тра ло ги је. Ин тер
пре та ци ја се за сни ва на про на ла же њу кључ них ка рак те ри сти ка 
ко је од ре ђу ју од но се уну тар ма три ли не ар ног ни за – ис ку ству ћер
ке ко ја тра га за фи гу ром иде ал не мај ке, ње ном освје шћи ва њу да 
по сто ји жен ска исто ри ја ко ју тре ба да ре ин тер пре ти ра ка ко би 
мо гла да се осло бо ди на мет ну тих па три јар хал них окви ра, по ста
ја ње мај ком и су пру гом и по то ње ре де фи ни са ње тих уло га, нај че
шће кроз на пу шта ње по ро ди це и/или су пру га за рад жи во та ко ји 
ни је са мо ве зан за при ват ну сфе ру, и сл. На тај на чин се ус по ста
вља па ра ле ла из ме ђу ли ко ва же на не са мо уну тар тек ста јед ног 
ро ма на, већ на ни воу чи та вог до са да шњег опу са Еле не Фе ран те.

Кључне ријечи: ма три ли не ар ност, мре же жен ских од но са, 
живот у до му, же не на ака де ми ји, Еле на Фе ран те

Увод

Мајчинство је једна од кључних тема у опусу италијан
ске ауторке која објављује под псеудонимом Елена Фе
ранте (Elena Ferrante). Потрага ћерке за узроком мајчине
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изненадне смрти окосница је њеног првог романа L’a mo
re mo le sto (1992).УдругомромануI gi o r ni dell’ab ban do no 
(2002)примарнајетеманапуштенесупруге,која јеуједно
имајка.Тимесекризаидентитетасупругепреносиинапо
кушајприповједачицедазадовољиидеалмајчинскеулоге.
Мајчинствокаонајвишеразрађенаисредишњатемапоново
је заступљена у трећемроману ове ауторке La fi glia oscu
ra (2006),укојемприповједачицапреиспитујесвојераније
поступкепосебносеосврћућинатокаквајебилакаомај
ка.Уочавасесмјенаперспектива,такоштоупрвомрома
нуоодносумајкеићеркеприповиједаћерка,аудругоми
посебнотрећемроманудатајеперспективамајке.

ДосаданајобимнијакњигаЕленеФеранте,ионакоја ју је
учинилаглобалнопознатом,јестечетворотомнироманМо
ја ге ни јал на при ја те љи ца.Мада јеупретходнимкњигама
ауторкинфокусбионаодносимаизмеђумајкиићерки, у
овомједјелуодносизмеђудвијепријатељицетајококојег
се гради прича.Ово извјесно помјерање интересовања са
међугенерацијскогженскоженскогодносанаодносизмеђу
пријатељицамогло се наговијестити већ у трећем роману
ЕленеФеранте.Ипак,такозванаНа пуљ ска те тра ло ги ја ни
је самонајобимније дјело, већ оно сажимаи већину тема
којејеФерантеобрађивалаусвомпретходномопусу,узима
јућиуобзирикњигузадјецуLa spag gia di not te(2007).Тако
јеитемамајчинства,иаконапочеткутетралогијеневише
примарна,идаљеважна,какозаиндивидуалноодрастањеи
формирањејунакиња,такоизањиховмеђусобниоднос,1да
биучетвртомтомупоновопосталацентрална.Такође,вели
киобимроманавезанјезавременскираспонкојисеуњему
покрива,оддјетињствадостаростијунакиња,штоомогућа
ваауторкидатемепопутмајчинстваприкажеуразличитим
фазамаразвојаједноглика.

Измеђутедвијетачке,дјетињстваистарости,приказан је
живот јунакињакоји једефинисанњиховимпокушајемда
се изборе за сопствену аутономију у патријархалном дру
штвуИталиједругеполовине20.вијека.Њиховосазријева
ње,описаноупрвомтомукњигекрозматрицуобразовног
романа,одвијасенадванивоа.Првијенивородногсазри
јевања,јерјунакињесвојидентитетженетребадапотврде

1 Једнаодинтерпретацијасечакзасниваинапокушајудасеодносизме
ђуприповједачицеињененајбољедругарицеупсихоаналитичкомкљу
чуанализиракаоодносизмеђумајкеићерке,штојесвакакооправдано
јерсууобаслучајаупитањуженскоженскиодноси;видети:Maksimo
wicz,C.MaternalFailureandItsBequest:ToxicAttachmentintheNeapoli
tanNovels,in:The Works of Ele na Fer ran te: Re con fi gu ring the Mar gins,eds.
RussoBullaro,G.andLove,S.V.(2016),NewYork:PalgraveMcMillan,
pp.207–236.
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удајом.Други пак ниво јестењихово образовање.Између
овадванивоанастајенапетост,такодајекључниизазовза
јунакињекакодаусагласеличнеамбицијеижељезасамо
сталношћусаправилимадруштваукојемживеикојеимкао
јединуопцијунудиудају.Удајатакођеподразумијевапреу
зимањеииспуњавањефункцијемајчинства,ауправотема
мајчинствасеразвијакрозвишегенерација.Старијугене
рацијучинемајкејунакиња,накојесећеркеуједноиугле
дају,алииодкојихжеледасеразликујукакобипревазишле
њиховегрешке.Какосероманразвија,таконареддолазеи
самејунакињекојепостајумајке.Тимејемајчинствосагле
даноиизуглаћерки,алииизугламајки,итотакоштосу
објеулоге,ћеркеимајке,сажетеуједномлику,штојеслучај
саприповједачицомињеномпријатељицом.

УдосадашњојакадемскојлитературиостваралаштвуЕлене
Ферантеанализирањетемемајчинствајечестапракса,тако
дајечакитрећепоглављедосадајединогзборникарадо
ваобјављеногоопусуовеауторке,The Works of Ele na Fer
ran te: Re con fi gu ring the Mar gins,посвећеноовојтеми.2Циљ
овог текста је двострук. Он представља наставак анализе
којујеауторкаовогесејавећзапочела,анализирајућиисту
темуупрватрироманаЕленеФерантеупоследњемброју
часописаGe ne ro.3Такође,полазисекоракдаљеуодносуна
претходнеинтерпретације,којесеуглавномограничавајуна
анализуоветемеупојединачнимроманима,4итозакључно
сатрећимдијеломтетралогије, јер јечетвртиуоригиналу
објављентек2014,аупреводунаенглескијезик2015.го
дине.Тозначидајошувијекнијеанализираномајчинство
којејеизмијениотрагичкиобртучетвртомтому,којиусло
бодномпреводуносинасловПри ча о из гу бље ној дје вој чи
ци (Sto ria del la bam bi na per du ta).Сагледавањецјелокупног
досадашњег опуса Елене Феранте, као проширеног, али
јединственогфикционалног свијета у којем увијек припо
вједачицеимајугласиобликујупричу,иукојојпостојете
ме попутмајчинства које се понављају из књиге у књигу
иобрађујунасличанначин,омогућавамапирањекључних
тачакапоетикеовеауторке.

2 Bullaro,G.R. andLove,S.V. eds. (2016)The Works of Ele na Fer ran te: 
Reco fi gu ring the Mar gins,NewYork:PalgraveMcMillan.

3 Bobičić, N. (2017) Tema majčinstva u ranim romanima Elene Ferante,
Ge ne robr.21,Beograd:Centarzaženskestudije,уштампи.

4 ВанНес(VanNes)самоуједномпасусунапомињедајетемамајчинства
заступљенаиупрвимроманимаЕленеФеранте;видети:VanNes,Em
ma.Di xit Ma ter: TheSignificanceoftheMaternalVoiceinFerrante’sNea
politanNovels,in:The Works of Ele na Fer ran te: Re con fi gu ring the Mar gins,
eds.Bullaro,G.R.andLove,S.V.(2016)NewYork:PalgraveMcMillan,
p.294.
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Ма три ли не ар на ге не а ло ги ја

При хва та ње жен ске исто ри је
У опусу ЕленеФеранте међугенерацијски женскоженски
односпојављујесевећупрвомроману,крозцентралниод
носкојисеизграђујеизмеђумајкеДелијеићеркеАмалије,
приповједачице.Наданмајчине смртићерки јерођендан,
штонасимболичкомнивоууказујенагенерацијскосмјењи
вањеисуштинскиутицајмајкенаћеркинидентитет.Уједно,
ћеркинапотрагазаузрокоммајчинесмртиподразумијеваи
прихватањемајчиногискустваисвојеврстанходмајчиним
стопама.Наиме,докрајароманаћесеиспоставитидајемај
кананекиначиноставилатраговеизасебеиупутствакоја
ћепослужитиДелијикаоводичкрозтрауматичнупрошлост
укојојсуобјебилежртвемушкогнасиља,сведозавршне
сценеуроману,којаимаикатарзичниефекатзајунакињу.
Делијадословноприхватамајкуусебипрепознајућисеу
слициизАмалијинеличнекарте.5

Међутим,какопримјећујеЛаураБенедети (LauraBenedet
ti),романсезавршавауамбивалентномтону,такодасене
можесасигурношћутврдитидајеДелијаприхватиламајчи
нонасљеђе,штојепозитивноразрешење,„илијенапротив
ријеч о перпетуирању разарајуће конфузије”.6Иако је ова
интерпретацијаоотвореномкрајуоправдана,онаседоне
кле може побити ако се узму у обзир тумачења развоја у
визуелномизгледуДелије.Накрајуромана,онајеобучена
умајчино плаво одијело, које семоже читати као симбол
еманципације,заразликуододјећекојуносиупрвимсег
ментиматекста,којомсесексуализујеженскотијело.7Било
оно потпуно прихватање, или не, ова врста препознавања
мајчиногнасљеђасвакакосеможеинтерпретиратикаопрви
коракупризнањупостојањаженскегенеалогије,икаоотва
рањемогућностизаћеркеданаставедаљесареинтерпре
тацијомженскеисторијекојојприпадајуикојаиходређује.

5 Ferrante, E. (2006) Tro u bling Lo ve, NewYork: Europa Editions, Kindle
edition,p.26.

6 Benedetti,L.(2007)The Ti gress in the Snow: Mot her hood nas Li te ra tu re in 
Twen ti ethCen tury Ita liy,Toronto:UniversityofTorontoPress,p.107.

7 ДетаљнијеоанализиДелијинеодјећеу:Mullenneaux,L.(2007)Burying
Mother’sGhost:ElenaFerrante’sTro u bling Lo ve,in:Fo rum Ita li cum: a Jo
ur nal of Ita lian stu di es,No.41(1),NewYork:StonyBrookUniversity,pp.
246–250;DeRogatis,T.MetamorphosisandRebirth:GreekMythologyand
InitiationRitesinElenaFerrante’sTro u bling Lo ve,in:The Works of Ele na 
Fer ran te. Re con fi gu ring the Mar gins, eds.Bullaro,G.R. andLove, S.V.
(2016),NewYork:PalgraveMcMillan,pp.200–201
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Женскагенеалогија,засновананапарумајка:ћерка,удру
гомромануЕленеФерантеширисеначитавумрежуодно
са.8 Уњему се тематизује период живота приповједачице
Олгенаконшто ју је оставио супруг, а та врстанапушта
ња јеОлгиннајвећистрахиздјетињства.Наиме, једнаод
најстрашнијихуспоменазањујестепричаосудбиниједне
одњенихсусјетки, која јеизгубила сопствениживоткада
јујемужнапустио.Тимчиномнапуштања,онајепостала
poverel la (итал.„несрећница,сиротица,јадница”),изгубила
јесвојеиме,идентитет,здравразум,чакисопственотијело.9

Динамикароманасеизграђујенанапетостиизмеђуунутра
шњегпросторастанаукомејеОлгадословноиметафорич
но заробљена, и с друге стране, простора слободе за који
Олгатребадасеизбори.Оноштоћеприповједачицуспре
чаватидадослободедођенијенекаспољашњасиланити
дјелање мушких ликова. Напротив, унутрашњи притисак
настао као посљедица прихватања патријархалних норми
постављајојпрепрекенапутуеманципације.

ИсторијаженскогискуствакојуОлгапознаје,икојајеодре
ђујеутојборбисасамомсобом,патимеисапатријархатом,
иманаизгледконтрадикторнуулогу.Онајетудаопоменена
претходнегрешке,алибезприхватањапретходногискуства
имеђугенерацијске солидарностинемогуће је ослободити
сеоддруштвенонаметнутихроднихулога.СтогаћеодОл
гинеинтерпретацијеженскеисторијезависитииисходње
неличнеборбе.Испрва,симболичкиликpo ve rel leзаОлгу
представљаопоменуштабињојмоглодаседесиуколико
својидентитетизградисамокрозулогусупруге.Затојепред
Олгомизазовпреосмишљавањавластитеисторије,какоби
успјеладасекаопојединачнакарикауланцуженаослободи
теретакојисегенерацијамапреносисамајкенаћерку.

Сценакојапредстављасредишњутачкуукојојсепреклапају
различитегенерацијеженајестеонаукојојсеОлгинаћерка
Иларијамаскираумајку,штоседешаванасамомклимаксу
текстаутренуцимаприповједачициненајвећенестабилно
сти.10ИларијинамаскаћеОлгуподсјетитинастареженеиз
њеногдјетињствакојесубиледиокарикатуралнихдјечијих
фантазија.Захваљујућипогледунасебеизвана,односноиз
ћеркиних очију, Олга постаје свјесна женске генеалогије,
иутомтренуткусероманпрелама.Свјеснаконтинутетау
женскомискуству,Олгатајконтинуитетвишенеперципира

8 Bobičić,N.нав.дјело.
9 Ferrante,E.(2005)The Days of Aban don ment,NewYork:EuropaEditions,

Kindleedition,Ch.2.
10Исто,погл.26.
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каооптерећујућенасљеђевећзахваљујућињемудобијапо
дршкуданађепутизваннаметнутогпатријархалногидеала
женекаосупругеимајке.11

Мрежуженскиходноса,каоиупретходномроману,чини
основнипармајкаићерка,алисеонсадапреносинајош
по једну генерацију старијих и млађих, тако да на крају
низчине (акосекренеоднајмлађежене)праунука,унука
(Олга),ћеркаимајка.Увођењемисимболичкефигуреpo ve
rel le,Ферантеженскегенеалогијеослобађанужностибио
лошкеповезаностижена.Уњеномфикционалномсвијету,
односћеркеимајкемогућјеизмеђубилокоједвијежене,
исвеонејесуутомодносусаразличитимдругимженама.
Даоничакнеморајунибитиблискиодноси,већдаихје
могуће замислитиизмеђуготовопотпунихстранкиња,ко
јеповезујуслична,женскаискуства,Ферантејепоказалау
свомтрећемромануLa fi glia oscu ra.Означајуовогромана,
каопреломногзањеностваралштвоикаоуводазанастанак
На пуљ ске те тра ло ги је,ауторкајеисамаговорилауједном
одинтервјуа:„Алиидаљемислимдајенајхрабрија,најри
зичнијакњигаLa fi glia oscu ra.Данијесампрошлакрозто,
савеликоманксиозношћу,небихнаписалаМо ју ге ни јал ну 
при ја те љи цу”.12

Ла нац же на
ЗаплеттрећегроманаЕленеФерантечинипричаоприпо
вједачициЛедиињеномсамосталномодласкунаљетова
ње.Убрзоподоласкунаморе,пажњујојпривлачивелика
породица коју сваког дана срећенаплажи.Посебно јој је
занимљивамладамајкаНина,њенаћеркаићеркиналутка
Нани.ЛедапосматрајућиНинуињенодноссаћеркомпо
чињедасеприсјећасвогживотаипреиспитујесопствено
понашањекаомајке.Наиме,ионаимадвијеодраслећерке,
којејеуједномпериодусвогживотанапустила.Овонапу
штање ћерки представаља једну од највећих повреда па
тријархалногустројства,ичинјесакојимприповједачица
икаосамосталнасредовјечнаженаморадасепоновосуо
чи.РазлогЛединогодласканијеједнозначнообјашњен,али
свакакојестемотивисаннезадовољствомзбогулогесупруге
имајкекојајеискључилањенеакадемскеамбиције,алии
шире,ограничавалајојјеаутономностиживотванприват
ногпросторадома.Таврста тензијеизмеђупородичноги
академскогживотаједанјеодкључнихживотнихпроблема

11Bobičić,N.нав.дјело.
12Ferrante, E. (2016) Fran tu ma glia: Wri ter’s Jo u r ney, Melbourne: Text

Publishing,Kindleedition,Ch.3.



26

НАЂА БОБИЧИЋ

сакојимасусесуочавалежененаЗападутокомтзв.другог
таласафеминизма.13

АкојеДелијапосталасвјеснасвогмјестауженскојгенеа
логији,Олгајеуспјеладанађеначиндапревазиђегрешке
женакојејојпретходе,аЛединизазовједанедозволидаје
ланацженаповучеуназад:

„Годинамараније,биласамдјевојкакојасеосјећала
изгубљено,тојебилаистина.Свемладалачкенадесу
сечинилеуништеним,ичиниломиседападамуна
трагкамојојмајци,мојојбаки,ланцемнијемихили
бијеснихжена,одаклесамдошла.Пропуштенепри
лике.Амбицијајеидаљегорјела,хранећисемладим
тијелом[...]Чиниломиседасамзаробљенаусвојој
сопственојглави,безмогућностидатестирамсебе,
ибиласамфрустрирана.”14

Интерпретирајући овај пасус, Лезли Елвел (Leslie Elwell)
примјећује како је Ледино напуштање ћерки могло бити
мотивисаноипотребомдасеовајланацпрекине,дањене
ћеркенебудукаоњенабака,којајезавршиласамооснов
нушколу.Икаснијеутексту,Елвелтакођеистичесегменте
романаукојимасепотврђуједајеЛединнајвећистрахде
градација,односновраћањеунатрагнизланацжена.15Ме
ђутим,оночимесеоваинтерпретацијазавршава,иштоће
битиодпосебногзначајауанализиНа пуљ ске те тра ло ги је,
јестетодаиакоЛедасвевријемепокушавадасеослобо
диодтеретакојијојнамећемајчинутицај,посебнооличен
крознапуљскидијалекат,накрајуроманабаштајдијалекат
постајењенјезик.КакоЕлвелзакључује,тозначидадола
зидопреплитањамајчиногићеркиногдискурса,којисуу
међузависномодносу,паихјенемогућеодвојити.16

Осимметафореланцакојиповлачиунатраг,чимеседаље
развијасликаженскегенеалогијеиздругогромана,важност
овог,трећегпоредуроманаЕленеФеранте,јестеиуувође
њумотивалутке,којиуНа пуљ ској те тра ло ги ји добијазна
чајцентралнеметафоре,којомкњигапочињеи (не)очеки
ванозавршава.Луткаимадвострукуулогу,имајкеићерке,

13Заовутемуодпосебногјезначајакњига:Rich,A.(1976)Of Wo man Born: 
Mot her hood as Ex pi ri en ce and In sti tu tion,NewYork:Norton&Company.

14Ferrante,E.(2008)The Lost Da ug ther, New York: Eu ro pa Edi ti ons,Kindle
edition,Ch.15.

15Elwell, L. BreakingBonds: RefiguringMaternity in Elena Ferrante’sThe
LostDaughter,in:The Works of Ele na Fer ran te. Re con fi gu ring the Mar gins,
eds.Bullaro,G.R.andLove,S.V.(2016),NewYork:PalgraveMcMillan,
pp.237–269.

16Исто,стp.261.



27

НАЂА БОБИЧИЋ

због чега код приповједачице изазива осјећај зазорности,
реченојезикомЈулијеКристеве(JuliaKristeva),избогчега
Ледаодлучуједалуткуукраде,чимепосредноуспоставља
мајчинскиодноспремаНини.17Прематоме,лутказаФеран
тенесимболизујесамоћерку,онајеишире,моделипатри
јархалниидеалжене.18Овоумножавањепримарногодноса
мајкеићеркекрозвишеланацаинизовакојисемеђусобно
повезујучиниширумрежуженскиходноса.19

Ма три ли не ар ност у На пуљ ској те тра ло ги ји

ИнтерпретирајућипочетакНа пуљ ске те тра ло ги је,накоме
ЛилабацауподрумЕленинулутку,ВанНеспримјећујекако
Ферантеразвијапаралелнемајчинскеструктуре,паралелне
ликовемајки, удовица итд. кроз цијели текст романа.Ли
линчинбацањалуткеанализиракаочинпобунекојипод
разумијева одбијање да се одигра улога мајке, наметнута
дјевојчицамаупатријархату.20Овосимболичкоудвајањеје
двоструко.Напрвомнивоусеналаземајке,анадругомдје
војчицекојесеиграјумајки.Уовомнизунијесусамомајке
удвојеневећићерке.ЛиковићеркидјевојчицаЛилеиЛену
симболичкисупредстављенекрозсвојелутке.Учетвртом
томуромана,кадасепричаградиокосадвећњиховихћер
ки,луткесутрострукоудаљенеодпочетнихликовамајкии
ћерки.

Иакохронолошкипредстављапочетакпријатељстваизме
ђуЛенуиЛиле,почетакромана,наконмотаиспискалико
ва,унеколикоједругачији.Наиме,Рино,Лилинсин,позива
приповједачицукакобисазнаогдјемујемајка,којајенеста
ладвијенедјељераније.21Лиласе,дакле,непојављујениу
једнојдругојфункцији,чакнипријатељској,већнапрвом
мјестукаомајкакојајенапустиласвоједијете.Непосредно
послијетаквогпредстављања,удругомпоглављуприповје
дачицаоткривада јеријечоњенојнајбољојпријатељици,
којупознаје вишеодшездесет годинаикоју самоона зо
веЛила.Садје,наиме,Лилаодлучиладаурадионоштоје

17Jovanović, I. (2017)Motiv lutke u delima Elene Ferante,Ge ne ro br. 21,
Beograd:Centarzaženskestudije,уштампи.

18Ferrante,E.(2016)нав.дјело,погл.3.
19Bobičić, N. (2017) Tema majčinstva u ranim romanima Elene Ferante,

Ge ne robr.21,Beograd:Centarzaženskestudije,уштампи.
20VanNes,Emma.Di xit Ma ter: TheSignificanceoftheMaternalVoiceinFer

rante’sNeapolitanNovels,in:The Works of Ele na Fer ran te. Re con fi gu ring 
the Mar gins,eds.Bullaro,G.R.andLove,S.V.(2016)NewYork:Palgrave
McMillan,p.299.

21Ferante,E.(2016)Mo ja ge ni jal na pri ja te lji ca,Beograd:Book,str.15.
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одувијекжељела, дабез траганестане.Приповједачицина
причазатимпредстављаретроспективуњиховогживота.

Итекнаконтеоквирнеприче,приповједачицаописујесце
нусабацањемлутакауподрум.КаоуслучајуЛединекрађе
лутке,иовдјеЛилинчинизазивазазорностиреметидру
штвенопредодређенеулоге.Одбацивањелутакајечинкоји
измеђуприповједачицеиЛилеуспостављасвојеврстанком
петитивниоднос.Илуткесепоновопојављујутекнасамом
крајукњиге,натајначинзаокружујућитетралогију.22

Односприповједачицеињенемајкепратимокрозразличите
животнефазеликова.Сдругестране,оЛилинојмајциНун
цијиуглавномсазнајемодајепасивна,јерпоступаускла
ду са одлукамамушких чланова породице и са онимшто
патријархалнодруштвопрописујекаонорму.Ленујепопут
Делије,јерједосрединечетвртогтомаупотразизамајком.
Онанемасамоједну,биолошкумајку,већпокушаваданађе
идеалнију.Дајојиспунетуфункцију,увијекбираженекоје
сукласновишенадруштвенојљествициодњенемајке.А
какопрелази са једног степена образовањана други, ииз
нижекласеувишу,такосуженекојепреузимајумајчинску
улогусвеближеидеалунезависне,образованеиснажнеже
не.Насупротњој,Лилаимасамо једнусимболичкумајку,
која није идеализована мајка, већ још један ликpo ve rel le.
РијечјеоМелиниКапучо,којајеполудјеланаконштојује
оставиоДонатоСараторе.

Приповједачицинамајкаувећемдијелуроманаимасличну
функцијупопутликаЛединемајке.ЗаЛенујезастрашују
ћапомисаодаличинасвојумајку.Физички,затоштоњена
мајкахрамљена једнуногу.Адруштвено, затошто јеси
ромашна,необразована,безманира,просјечнапредставни
цаплебса,премаприповједачициноммишљењу.Њенапрва
замјеназамајкујестеучитељицаОливијеро,којаЛенудаје
подршкуданастависашколовањем,анаконњегимназијска
професоркаГалијани,инасамомкрајуАделаАјрота,њена
свекрва.Накрају тогкруга,испоставиће седанити једна
одовихзамјеназамајкунијебилатоликоидеалнаколико
јеприповједачицаиспрвазамишљала.Уствари,Ленусваки
путосвјешћујесвојупотребудазамијенимајку,даизађеиз
једногланцанијемихибијеснихжена,каоуЛединомслуча
ју,надајућиседабијојунекомдругомланцууспјешнихже
намождабиолакшиживотнипут.Наовомнивоу,мајкане
предствљасамоликсакојимсеприповједачицаидентифи
кујенапсихолошкомнивоу,већсеумајчиномликупрелама
икласнапозицијаприповједачице.

22Jovanović,I.нав.дјело.
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Овајодносизмеђумајкеићеркенијенапетизаснованна
сталнимконфликтималичногиидеолошкогкарактерасамо
збогтогаштоЛенужелидасеослободимајчиногутицаја,
већважииобратно.Имаколатајестрогамајка,спремнада
критикује, готовоникададаподржи.Чакикадатоуради,
увијек је прикривено, или без икаквог коментара илиње
жности.Напротив,засвојупрвућеркуимајасанпланкоји
Ленутребадаиспуни.Онподразумијевадобруудају,илије
тобаремонокакосеприповједачицичинепоступцињене
мајке.Ипак,предмајчинусмрт,ЛенуиИмаколатаћесепо
мирити,штојеједнаодсценапопутонеукојојсеОлгина
ћеркапрерушаваумајку,укојимасенаистоммјестуналазе
различитегенерацијежена.ЛенуурукамадржибебуИму,
којаједобилаимепосвојојбаки,чијилешјеутомтренут
кунаболничкомкревету.23Али,дотогтренуткапомирења,
потребно једапрођенеколиковажнихфазаусазријевању
приповједачицеињененајбољепријатељице.Измеђуоста
лог, и оне постајумајке и пролазе кроз периоде трудноће
ипрвихгодинамајчинства.Акаопосебноупозорењеслу
жиопискојиприповједачицадајенапочеткудругогтома,
укојемпримјећујекако је генерацијажена старијихсвега
деценијуилидвијеодњеињенихдругарицафизичкиипси
хичкипропала,какосупосталемрзовољне,лошеобучене,
мршавеивулгарнежене.24

Тоискуствопостајањамајкомутетралогијисеописујеуне
коликонаврата,јерсуиЛилаиЛенумајкевишедјеце.Каои
осталиаспектињиховогодноса,иовајјеподложансталном
међусобномупоређивањуикомпетитивности.Лилинедвије
трудноћесуузаједнициувијекповезанесањенимготовома
гијскиммоћима–првокадаодбијадауопштепостанемајка,
пријенегоштоједобилаРина,чијимтелефонскимпозивом
романипочиње,а затимнапорођајусаћеркомНунцијом
(којајетакођедобилаимепобаки),закојиигинеколошки
њатврдидајеЛилапоступаласупротноодуобичајеногпро
токола,каодажелидазадржидијетеусеби.Уобаслучаја,
Лилиномајчинствонезадовољавадруштвененорме,иоба
путасењенотијелоопиремајчинству.Сдругестране,оис
куствутрудноћеЛенусазнајемомногомање.Првутрудноћу
јеодлагалаизжељедабудештоаутономнијаидасепрофе
сионалноразвија.Другајебиланештолакша.Доктрећа,у
којојјебилатруднасаНиновомћерком,представљаунеку
рукукрајњеногиНиновогодноса,алиинекуврступобје
денадЛилом.Ипак,одгајањебебајеекстензивноописано

23Ferrante,E.(2014)The Story of the Lost Child,NewYork:EuropaEditions,
Kindleedition,ch.15.

24Ferante,E.(2017)Pri ča o no vom pre zi me nu,Beograd:Booka,str.102.
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напримјеруњегепрвеприповједачицинећерке.Онаврста
ужасаиперципирањасвогтијеласамокаоизворахранеза
дјецу, стални притисак усљед самосталног одгајања бебе
збогроднеподјелерадаудомаћинству,готовосуистовјетно
искуствокрозкојепролазеОлга25иЛену.

Учетвртом тому, попрвипутЛенуиЛила готово уисто
вријеме постају мајке дјевојчица, које су обје назвале по
својиммајкама.Измеђуњих,изприповједачицинеперспек
тиве,поноводолазидооневрстенеравноправностикаква
је постојала и измеђуњеиЛиле.Нунција је готово савр
шенадјевојчица,лијепаиинтелигентна.Толикаидеалност
постајесувишевеликооптерећењезатекстизамеђуоднос
другарица,такодадолазидотрагичкогобрта.Утренутку
кадаЛиларазговарасаНином,држећиурукамањеговуи
Еленинућерку,некојеукраоНунцију.Тојеизгубљенаћерка
изнаслова.ОваврстасуровостипремаЛилиномликучини
одњетрагичкуличност.Алиизгубљенаћеркасенаструк
турномнивоуможедовестиувезуисанесталиммајкама,
попутЛеде.Мајке које нестајуи дјеца која се губе, изне
наднапрекидањаматрилинерногниза,уздрмавајупоредак
уцјелости.

ИакојеприповједачицатакојазавидиЛили,накрајурома
на,њенапородицабаремспољаостајецјеловита,инајслич
нијајеЛединојпородици.Ленује,каоиона,разведенажена
чијеуспјешнећерке,којесунаставилеузланацеманципа
ције,ненизњега,живеуиностранству.АлинијеидилаЕле
нинеуспјешнепородицеиЛилиносамоукидањеоночиме
сепричазаокружује.Напротив,насамомкрају,приповједа
чицаупоштанскомсандучетупроналазилуткекојеједеце
нијамаранијењенанајбољапријатељицабацилауподрум.
Тимесенезатварасамокругизмеђуњихдвије,већтелут
ке, каометафорежене, симболизујуженскоженскиоднос
уопште,каосредишњинакојемсероманизаснива.

ЛенуиЛиласажимајуискуствапретходнихприповједачица
изопусаЕленеФеранте,поријечимаауторке:

„Женеумојимпричамасуехоправихжена,које,су
збогсвојепатњеилиборбености,умногомеутицале
намојумашту:мојамајка,другарицаиздјетињства,
познаницечијепричезнам.Обичнокомбинујемњи
ховаискустваса својима,иДелија,Амалија,Олга,
Леда,Нина,Елена,Ленусурођенеизтемјешавине.
Али ехо који сте ви примијетилиможда долази из

25Ferrante,E.(2005)The Days of Aban don ment,NewYork:EuropaEditions,
kindleedition,ch.24.
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осцилацијаунутарликованакојимасамувијекра
дила.Мојеженесу јаке,образоване, самосвјеснеи
свјеснесвојихправа,само,уистовријемесускло
ненеочекиванимсломовима,подређеностимасваке
врсте,злимосјећањима.Ијасамтакођеосјетилаове
осцилације.Доброихпознајем,итоутиченаначин
могписања.”

Мрежеженскиходносасеизроманауромансвевишеусло
жњавају,штосесамоједнимдијеломможетумачитивели
кимобимомтетралогије.Алионоштојеважнијеодобима
јестеда,иакосетемрежеградеокоједногженскоженског
односаусредиштуприче,онеостајуотворенеипотенцијал
нонемајугранице.Иакосесценамаприказагрупаженских
ликова јасноуочаваниткојаповезује генерације, таврста
нити није само једносмјерна. Сваки женски лик је кроз
текстповезансамноштвомдругихженскихликова.Често
сутевезеродбинске,пријатељскеилисусједске,аауторки
носталноинсистирањенањима,иакоподсјећаначи клит
заплете,ионаковећнамоментеисувишедраматичнеприче,
уствариималогикуусамојструктуриодносаизмеђужен
скихликова.Затојеимогућеуспоставитиодносеиуочити
сличностиизмеђуприповједачицауразличитимроманима,
иизмеђуженскихликованесамоутетралогији,већиоста
лимроманима.Посматрајућиизтогугла,досадашњифик
ционалнисвијетЕленеФерантене самода је кохерентан,
већ јетакохерентностдиректнозасновананаисписивању
женскегенеалогије.
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FINDINGONE’SPLACEINTHEFEMALEHISTORY
CHAIN:MATRILINEALITYINTHEOPUS

OFELENAFERRANTE

Abstract

Inthetext,matrilinealityreadsasthecorethemeintheopusofItalian
novelistwriting under the pseudonymofElenaFerrante. In her first
novel,L’amore molesto(1992),shehasintroducedamotherdaughter
pairofcharacters:thedaughtercharacterhaslaterdevelopedintoanever
growingnetworkoffemalerelationshipsallthewaytothelatestbook
ofthesocalledNeapolitantetralogy.Interpretationisbasedonfinding
keycharacteristicsthatdeterminerelationsinsidethematrilinealchain
–likethedaughter’sexperiencesinsearchofanidealmotherfigure;
herrecognitionoftheexistenceoffemalehistoryandtheneedforits
reinterpretation so shecanbe liberated from the imposedpatriarchal
frame;becomingamotherandawifeandredefiningtheserolesmost
oftenbydesertingherfamilyand/orherhusbandtolivealifewhichis
notconstrictedonlytotheprivatesphereetc.Thusaparallelisdrawn
betweenfemalecharactersnotonlywithinthetextofthenovelbutalso

intermsoftheentireopusofElenaFerrante.

Keywords:matrilineality, networks of female relationships, domestic 
life, women in academia, Elena Ferrante
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