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ТЕМАТ:
ЖАНРОВИ КЊИЖЕВНОСТИ 

ЗА ДЕЦУ И ЖАНРОВСКА КЊИЖЕВНОСТ 
– НОВА ЖАНРОВСКА ИСТРАЖИВАЊА (II)





СА ЖЕ ТАК: У ра ду ће се ис тра жи ва ти на уч но фан -
та стич не при че Вла де Сто јиљ ко ви ћа, са бра не у зби р -
ци Ип си лон (1998), и по ку ша ти да се по ка же ка ко се
раз ли чи ти на уч но фан та стич ни мо ти ви, пре све га мо -
тив пр вог кон так та, по ве зу ју са по е ти ком књи жев но -
сти за де цу и пре о бли ку ју пре ма ње ним зах те ви ма, али
и ка ко се у овим при по вет ка ма про жи ма ју фор ма ра -
дио-дра ме и крат ке при че. Текст за кљу чу је сме шта ње
Сто јиљ ко ви ће вих при ча у окви ре оскуд не срп ске тра -
ди ци је на уч не фан та сти ке за де цу.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Вла да Сто јиљ ко вић, Ип си лон, на -
уч на фан та сти ка, књи жев ност за де цу, крат ка при ча

Вла ди мир Вла да Сто јиљ ко вић (1938–2002)
да нас је по знат пре све га као пе сник и про зни
пи сац за де цу, али ње гов ра зно род ни опус још
ни је у пот пу но сти кри тич ки об у хва ћен и са гле -
дан. То ме до при но си чи ње ни ца да је ства рао у
ве ли ком бро ју раз ли чи тих жа нр о ва – од пе сме,
пре ко сон га и ра дио-игре тј. ра дио-дра ме, до
при ча и два крат ка ро ма на, а да се про фе си о -
нал но ба вио и пре во ђе њем и но ви нар ством.

Кре та ње из ме ђу раз ли чи тих књи жев них ро -
до ва, на ме ње них су штин ски раз ли чи тим циљ -
ним гру па ма, Сто јиљ ко ви ћу је по ла зи ло за ру -
ком спон та но и без ве ли ких по е тич ких ло мо ва
и лу та ња. То ме у при лог мо же се на ве сти и све -
до чан ство Мир ја не Сте фа но вић о са мом по чет -
ку ње го вог окре та ња пи са њу за де цу: 

У свој ству ре дак то ра еми си је Ве се ли уто рак
упи тах га да ли би он, чо век ду хо вит и пи смен,
са ста вио не што ма ло и згод но за де цу. Ћа та је ди -
гао обр ве, удах нуо, за стао и из ја вио: „Па, знаш,
Ми ро, ја ни би цикл ни сам умео да во зим, а кад
сам про бао, ис па ло је да мо гу”... (Сто јиљ ко вић
2015: 151).

У скла ду с овом анег до том, мо же мо твр ди ти
да ње го ва по е зи ја, на ро чи то пе сме из зби р ке
Блок 39, по се ду је слич не је зич ко-стил ске од ли -
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ке као и ње го ва про за, али и ра дио-дра ме: на -
гла ше ну скло ност ка упо тре би ска за, спрет но
ба ра та ње ко ло кви јал ним из ра зом ко ји го то во
ни кад не кли зи у ба нал ност, ху мор ну ка рак те -
ри за ци ју и скло ност крат кој фор ми, об ли ко ва -
ној око пре ци зно од ре ђе не по ен те или мо ти ва.
То нас до во ди и до те ме овог ра да: у зби р ци
Ипси лон при ку пље не су углав ном оне при че чи -
ји је цен трал ни мо тив на уч но фан та стич ног ка -
рак те ра, али њи хо ва жа нр ов ска при пад ност и
ро дов ско по ре кло знат но су ком плек сни ји. Сто -
га ће мо нај пре ис тра жи ти ве зу из ме ђу ових
при по ве да ка и ро да ра дио-дра ме, а тек по том
се по све ти ти њи хо вом од но су са жа нр ом на уч -
не фан та сти ке.

У до ку мен та ци ји Ра дио Бе о гра да по сто ји по -
пис од два де сет шест из во ђе них Сто јиљ ко ви -
ћевих тек сто ва, рас по ре ђе них у шест раз ли чи -
тих ру бри ка.1 По ре ђе њем са са др жа јем зби р ке
Ипси лон ла ко се мо же уста но ви ти да се по ду да -
ра ју че ти ри на сло ва: „Ре гу ла ран ток” (1987),
„То ни је мо ја пла не та” (1991), „Тре ће ли це јед -
ни не: ја” (1996), и при ча „Це на” (1996). 

Још два на сло ва ра дио-ига ра по кла па ју се
са на сло ви ма Сто јиљ ко ви ће вих про зних де ла.
Прво од њих је Си ја ли ца од сто коњ ских сна га
(1972), ко је је у фор ми књи ге, зби р ке крат ких
нон сен сних при ча, об ја вље но 1976. у Но ли то -
вој еди ци ји „Мо ја књи га”, као и Ип си лон ви ше
од два де сет го ди на ка сни је. Тре ба на гла си ти да
су Ми ро слав Јо кић и Зво ни мир Ко стић сце на -
рио Си ја ли це... увр сти ли у сво ју Ан то ло ги ју срп -
ске ра дио-дра ме: 1939–2004, ко ја је је дан од сра -
зме р но рет ких ан то ло гиј ских из бо ра у ко ји ма
су рав но прав но за сту пље на де ла за де цу и за
одра сле (у овој ан то ло ги ји су та ко и Ка пе тан
Џон Пиплфокс Ду ша на Ра до ви ћа и Ро ђак Гло Зо -
ра на Ста но је ви ћа).

Крат ки ро ман Ле во ра ме на стао је, го то во
изве сно, на осно ву ра дио-дра ме из ве де не 1981.
на Ра дио Бе о гра ду, у окви ру еми си је „Ра ди о те -
ка”. Док при че из зби р ке Ип си лон по ду жи ни не
пре ла зе тек у из ве сној ме ри при ла го ђе не сце -
на ри је ра дио-дра ма пре ма ко ји ма су на ста ле,
Ле во ра ме оби мом се већ свр ста ва у ро ма не за
де цу. Сто јиљ ко вић у ње му об ра ђу је те му ко ја се
код нас и ра ни је по ја вљи ва ла, они рич ну фан та -
сти ку у ње ном нај чи сти јем ви ду: де чак-при по -
ве дач слу чај но ула зи у сно ве сво га оца и пра ти
га из јед не ета пе сна у дру гу. Отац је та ко, ре -
дом, гу сар, бо га таш, ше риф, глу мац у уло зи Ха -
мле та, уче сник у кар не ва лу у Ри ју, астро на ут
ко ји се спу шта на не ис тра же ну пла не ту и иле -
га лац у оку пи ра ном Бе о гра ду. Оно што овај за -
не ма ре ни ро ман (ни кад ни је до жи вео по но вље -
но из да ње) из два ја од ве ћег де ла срод не они -
рич не фан та сти ке за де цу код нас је сте ње го ва
те мељ на уко ре ње ност у пси хо ло шком, па и
пси хо а на ли тич ком: оче ви сно ви се екс пли цит -
но, у са мом тек сту, ту ма че као оства ре ње же ља,
у нај чи сти јем фрој дов ском кљу чу, и као очев
на чин да се осло бо ди при ти ска сва ко днев них
оба ве за. Исто вре ме но, сва ка ета па сна пред ста -
вља па стиш, од но сно па ро ди ју не ког то по са
попу лар не књи жев но сти или фил ма; њих у је -
дин стве ну це ли ну по ве зу је са мо жив, пре по зна -
тљив при по ве дач ки глас.

Ве ћи на про зних де ла Вла де Сто јиљ ко ви ћа,
од ра них зби р ки по е зи је, пре ко при по ве да ка, до
ро ма на, у ве ли кој ме ри осла ња се на го вор ни
је зик и, че сто, ди ја ло шку фор му. При че из зби -
р ке Пе га ва и де бе ли на пи са не су пре вас ход но у
ди ја ло шкој фор ми, го то во без де скрип тив них
де ло ва или кла сич ног си жеа. Пе сме у Бло ку 39
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из два ја ју се по упо тре би ко ло кви јал ног омла -
дин ског жар го на с кра ја се дам де се тих и по чет -
ка осам де се тих и увер љи вом по зи ци јом лир -
ских су бје ка та – ти неј џе ра. Ов де се мо же са мо
на га ђа ти о то ме ко ли ко је упо ред ни рад на ра -
диј ским и те ле ви зиј ским фор ма ма ути цао на
фор ми ра ње ау тор ске по е ти ке: ви дљи во је, пре
све га, да се у це лом ши ро ком спек тру раз ли чи -
тих де ла Сто јиљ ко вић осла њао на свој ху мор,
слух за при ро дан ди ја лог и осе ћај за је зич ку
игру, нај и зра же ни ји у ње го вој по е зи ји за де цу.
„У пе сми смех је без ме ран [...] Та кав ве ли ки,
све оп шти смех раз два ја свет де тињ ства од
озбиљ ног све та од ра слих. Он је у од но су на свет
од ра слих не ка вр ста гре шке ”, ка же тим по во -
дом Јо ван Љу шта но вић (Сто јиљ ко вић 2015:
146).

При по вет ке из зби р ке Ип си лон слич не су
про зним ми ни ја ту ра ма из ње го вих вре мен ски
бли ских књи га: Пе га ва и де бе ли (ко ју Поп Д.
Ђур ђев на зи ва „ра диј ским игро ка зи ма пи са ним
у ди ја ло шкој фор ми”, в. Сто јиљ ко вић 2015:
154) и Пи смо пи сац. У пи та њу су нај че шће вр ло
крат ке при по ве сти, ма хом да те у ви ду ди ја ло -
га, уз тек нај ну жни је на зна ке о фи зич ком окру -
же њу ју на ка и рад ња ма ко је вр ше. На жа лост,
осим у слу ча ју ра дио-дра ме „Ре гу ла ран ток”,
ни је би ло мо гу ће упо ре ди ти про зну и ра диј ску
вер зи ју де ла за по тре бе овог ра да. Не по сто је
ве ће раз ли ке у пи са ној и ау дио-вер зи ји „Ре гу -
лар ног то ка”, јер се до дат ни по да ци у про зном
тек сту сво де на оне ко ји су им пли цит но већ
при сут ни у ра дио-дра ми (нпр. све зна ју ћи при -
по ве дач кон ста ту је да је же на у ку хи њи, док је
у ра диј ском фор ма ту то за ме ње но пре по зна -
тљи вим зву ци ма звец ка ња по су ђа и шу ма во де).
Мо же се прет по ста ви ти да слич но ва жи и за
оста ле сце на ри је за ра дио ко је је Сто јиљ ко вић

адап ти рао у про зну фор му, тј. да се при ла го ђа -
ва ње све ло на пре та па ње ди да ска ли ја и на по -
ме на у на ра тив ни об лик.

Док су по ми ња не зби р ке при ча Пе га ва и де -
бе ли и Пи смо пи сац кон цеп ту ал не, са не пр о ме -
ње ним кон цеп том, до след но спро ве де ним би ло
да су у пи та њу ди ја ло зи дво је при ја те ља или пи -
сма упу ће на ра зним исто риј ским и фик тив ним
лич но сти ма, при че из Ип си ло на не по ка зу ју та -
кво је дин ство: не по ве зу ју их ни про та го ни сти
ни од ре ђе ни мо тив пи са ња пи са ма. То по твр -
ђу је и сра зме р но ве ли ки ра спон у на ста ја њу
при ча – нај ма ње је да на ест го ди на (ако се осло -
ни мо на вре мен ско ра сто ја ње из ме ђу пра и зво -
ђе ња ра дио-дра ма). Не по сто ји па ра текст у ко -
ме се ау тор из ја шња ва о про це су на ста ја ња
при ча: он је све ден на мо то – ци тат Ду ша на Ра -
до ви ћа ко ме ће мо се још вра ти ти – жан ров ску
од ред ни цу у под на сло ву („СФ при че”) и увод ну
на по ме ну о број ним ци та ти ма и ин тер тек сту -
ал ним алу зи ја ма. За по тре бе овог ра да сва ка ко
је нај зна чај ни је то што ау тор не дво сми сле но
од ре ђу је ове тек сто ве као на уч ну фан та сти ку.
И за и ста, Сто јиљ ко вић у њи ма ва ри ра низ тра -
ди ци о нал них на уч но фан та стич них мо ти ва:
дис то пи ју („Про то тип”, „Ре гу ла ран ток”, „Би ти
спре ман”), раз вој ве штач ке ин те ли ген ци је
(„Кра так курс фи ло зо фи је”), и пр ви кон такт –
„Це на”, „Сен двич”, „Над по пом поп”, „Од ве ди
ме сво ме во ђи”. 

За по тре бе овог ра да нај пре ће мо се усред -
сре ди ти на при че ко је се ба ве мо ти вом пр вог
кон так та из ме ђу љу ди и не-људ ских, ван зе -
маљских ци ви ли за ци ја. Зо ран Жив ко вић га
издва ја као је дан од нај зна чај ни јих и нај о со бе -
ни јих то по са на уч не фан та сти ке, по ред уто -
пије, и он је за пра во dif fe ren tia spe ci fi ca овог
жан ра. Ана ли зи ра ју ћи по ја ву мо ти ва пр вог
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кон так та код Кла р ка (Cla r ke), Жив ко вић уста -
но вљу је сле деће:

С об зи ром на при ро ду чо ве ко вог од но са пре -
ма хе те ро ге ном ен ти те ту, у Kларковим па ра боли -
ч ким оства ре њи ма са мо ти вом ’пр вог кон так та’
мо гу се раз ли ко ва ти три по себ не вр сте ан тро по -
мор фи зма: ан тро по цен три зам, ан тро по шо ви ни -
зам и ан тро по мор фи зам у ужем сми слу.

За пр ву вр сту, ан тро по цен три зам, осо бен је
чо ве ков апри о ран од бо јан став пре ма мо гућ но -
сти по сто ја ња би ло ка квих дру га чи јих об ли ка ра -
зум ног жи во та у ко смо су; дру ги тип, ан тро по шо -
ви ни зам, не по ри че ову мо гућ ност, али др жи до
над ре ђе ног по ло жа ја чо ве ка у од но су на не -људ -
ско би ће; ко нач но, у окви ру тре ћег ти па, ан тро -
по мор фи зма у ужем сми слу, до зво ља ва се мо гућ -
ност не са мо по сто ја ња хе те ро ге них ен ти те та,
већ и њи хо ве над ре ђе но сти у од но су на чо ве ка,
али је сва ко евен ту ал но по и ма ње на ни воу но у -
ме на ових ра зно род них би ћа осу је ће но уро ђе -
ним не до ста ци ма ан тро по мор фи стич ке при ро де
чо ве ко вог са знај ног апа ра та (Жив ко вић 1985).

Нај зна чај ни ји умет нич ки ре зул та ти, ка ко се
мо же иш чи та ти већ и из им пли ка ци ја ова кве
по де ле, да ју се оче ки ва ти од де ла ко ја при па -
дају тре ћој гру пи, и у ко ји ма је пред ста вљен
антро по мор фи зам у ужем сми слу – ко ја, да кле,
те ма ти зу ју не мо гућ ност ко му ни ка ци је из ме ђу
та ко раз ли чи тих ви до ва жи во та, и до не кле се
окре ћу ан тро по ло шком пе си ми зму, ка кав је
при су тан код по је ди них кла си ка жан ра, по пут
Ста ни сла ва Ле ма (Sta nisław Lem). Но, код Сто -
јиљ ко ви ћа мо тив пр вог кон так та пре о бра жен је
у скла ду са зах те ви ма књи жев но сти за де цу и –
по вре ме но – са ти рич ним под тек стом по је ди -
них при ча.

„Сен двич” је при по вет ка ко ја се нај ја сни је
ба ви пр вим кон так том као та квим: у њој, у то -
ку јед ног је ди ног по по дне ва, пред ви ђе ног за ве -

жба ње ви о ли не, де вој чи ца Та ња ус по ста вља ко -
му ни ка ци ју са три раз ли чи та ван зе маљ ска би -
ћа. Пр во од њих је си ћу шни ван зе ма љац ко ји је
због ква ра на сво јој ле те ли ци био при ну ђен да
сле ти на симс Та њи ног про зо ра и ко ме она по -
ма же да оспо со би ра ке ту и до пу ни је го ри вом.
Дру го би ће је не ви дљи во – ван зе маљ ски пост -
ди пло мац ко ји пи ше рад о свет ским ра то ви ма
и же ли да сни ми Са ра јев ски атен тат, али због
по гре шно ка ли бри ра них ин стру ме на та за вр -
шава у Бе о гра ду 1994, код Та ње. Тре ће је мај ка
чи је је де те кроз ру пу у тка њу вре ме про сто ра
упа ло у Та њи ну со бу. Она ће и по ну ди ти об јаш -
ње ње за та ко је дин ствен сти цај окол но сти и чи -
ње ни цу да сви тра же по моћ баш од Та ње: „За то
што не срећ на. Ја ко – ја ко не срећ на. И дуго вре -
ме не срећ на. [...] Ко не сре ћан, бо ље разу ме [...]
Кад раз у ме, хо ће по мог не” (Сто јиљ ко вић 1998:
59). Ау тор ов де исто вре ме но уво ди кла сич ни
етич ки, ху ма ни стич ки мо ме нат у сво ју ви зи ју
пр вог кон так та – Та ња је за и ста не срећ на и то
по ја ча ва сте пен ње не ем па ти је и спрем но сти да
по мог не не по зна тим ван зе маљ ци ма – али и
ука зу је на ин тен зи тет сва ко днев них, на из глед
ба нал них про бле ма го ја зне де вој чи це, при нуђе -
не да се ба ви не же ље ном ак тивно  шћу. Раз ре ше -
ње ко је се ну ди у при по ве ци од у да ра од кла сич -
не по став ке при че за де цу: Та ња не ће по ста ти
по жр тво ва на по сред ни ца из ме ђу ци ви ли за ци ја
ни ти ће се по све ти ти упо р ном ве жба њу ка ко би
до се гла са вр шен ство, а не ће ни смр ша ти. На -
про тив, по за ба ви ће се праг ма тич ним ре ша ва -
њем узро ка сво је не сре ће. Фи на ле при че пред -
ста вља пра вље ње и је де ње сен дви ча, ко је Сто -
јиљ ко вић при ка зу је уз пу но одо бра ва ње:

Гле дај те је ка ко га је де. Кад би то би ла сце на
на фил му, ис под ње би сва ка ко ишла Ода ра до -
сти или већ та ко не што, све ча но и по лет но у
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исти мах. Или би ре жи сер при ме нио slow mo -
tion, да би се ја сни је ви део сва ки де таљ и бо ље
пра ти ло ус хи ће ње на Та њи ном ли цу. Ус хи ће ње,
ка жем, не обла пор ност; ово ни је пу ко уто ља ва ње
гла ди, ово је три јумф; да је Аме ри кан ка, ја мач -
но би са да сми сли ла па ро лу Fat is Be a u ti ful. Гле -
дај те, јер убр зо ће до крај чи ти сен двич, на жвр ља -
ти по ру ку ро ди те љи ма и иза ћи из ста на. По сле
то га је, раз у ме се, ви ше не ће те ви де ти, али ако
на чу љи те уши чу ће те ка ко тр чи ни за сте пе ни це
(Сто јиљ ко вић 1998: 61).

Као што ви ди мо, мо тив пр вог кон так та у
при чи „Сен двич” ис ко ри шћен је у стро го на уч -
но фан та стич ним окви ри ма, ко ли ко је то мо гу -
ће у књи жев но сти за де цу: сва три су сре та су
обра зло же на и мо ти ви са на у скла ду с на уч -
ним па ра ме три ма. Ме ђу тим, њи хо ва на ра тив -
на функ ци ја, на чин на ко ји ау тор скла па чи таву
при чу, не од го ва ра ју мо гућ но сти ма овог мо ти -
ва, ко је на бра ја Жив ко вић. Та ња без од бој но сти
и не при ја тељ ства при хва та по сто ја ње ван зе -
маљ ске ин те ли ген ци је, као и ње ну тех но ло шку
су пер и ор ност (и по ку ша ва да је ис ко ри сти за
се бе, рас пи ту ју ћи се о на чи ни ма мр ша вље ња).
На су прот Клар ко вим де ли ма, на ко ји ма је Жив -
ко вић за сно вао сво ју кла си фи ка ци ју, Сто јиљ ко -
ви ће ва ју на ки ња се спо ра зу ме ва са ван зе маљ -
ци ма без ика квих те шко ћа, ус по ста вља ју ћи са
њи ма од нос за сно ван на ем па ти ји. Ди ја лог с
њи ма, ме ђу тим, не до во ди до про ду бљи ва ња
до ди ра раз ли чи тих ци ви ли за ци ја ни ти ути че на
раз вој људ ске или ван зе маљ ске исто ри је: у сва
три слу ча ја у пи та њу су ма ле, ин ди ви ду ал не по -
те шко ће, ко је се ла ко раз ре ша ва ју. Пр ви кон -
такт ов де има функ ци ју при ме ре ну књи жев ном
де лу за де цу: пу тем ње га Та ња успе ва да ја сни -
је схва ти и опи ше соп стве на осе ћа ња, сво је „ме -
сто у све ми ру”, и да се опре де ли за план де ла -

ња ко ји ће ње ну по зи ци ју про ме ни ти на за до -
во ља ва ју ћи на чин. На уч но фан та стич ни мо тив
ов де игра ва жну уло гу у пси хо ло шком раз во ју
и ин ди ви ду а ци ји деч је лич но сти; по ја ва „го сти -
ју из га лак си је” ов де је ва жна као ка та ли за тор
јед не ета пе са зре ва ња.

Је дан тре ну так у при чи „Сен двич” на го ве -
шта ва рад њу дру ге при че с мо ти вом пр вог кон -
так та, а то је „Це на”. У пи та њу је део раз го во ра
с не по зна тим исто ри ча рем ко ји по ку ша ва да
стиг не у Са ра је во ка ко би при су ство вао атен та -
ту на Фран ца Фер ди нан да: Та ња се спон та но
при се ћа Са ра је ва ка кво је у ње ној са да шњо сти,
у тре нут ку рад ње, ра зо ре но ра том, и са оп шта -
ва го сту да је са да 1994. го ди на. Са мо у тој ре -
че ни ци са др жан је рат ни кон текст ове при че и
ко лек тив но за ле ђе Та њи не лич не не сре ће. При -
по ве дач не ну ди на ра тив но отва ра ње пре ма та -
квој ши рој пер спек ти ви: за до во ља ва се овом
уса мље ном на зна ком. 

При ча „Од ве ди ме сво ме во ђи”, на про тив,
ба ви се го то во ис кљу чи во са ти рич ним при ка -
зом те ши ре пер спек ти ве. Ода бра ни фор мат
при че па ро дич на је сти ли за ци ја деч јег са ста ва,
са број ним пра во пи сним ома шка ма. Сто јиљ ко -
вић опет за про та го ни сту би ра де те, а рад њу
сме шта у Бе о град 1994. го ди не: ме ђу тим, за
раз ли ку од „Сен дви ча”, ко ји се у пот пу но сти
одви ја у гра ни ца ма Та њи не со бе, „Од ве ди ме
сво ме во ђи” „из ла зи” на ули це и у јав ни про -
стор. Та ко се пр ви су срет две ју ци ви ли за ци ја
де ша ва у ам би јен ту зо о ло шког вр та. Не и ме но -
ва ни на ра тор, уче ник тре ћег раз ре да основ не
шко ле, па ра док сал но, је ди ни је ко ји пре по знаје
ван зе маљ ског еми са ра као та квог и бар до некле
раз у ме зна чај ње го ве по се те Зе мљи. Одра сли
ма хом ни су у ста њу да пре по зна ју или при хва -
те иден ти тет по се ти о ца из све ми ра (учи те љи ца
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ми сли да је по сре ди ин сект), а у нај ве ћем бро -
ју слу ча је ва на про сто га иг но ри шу, по што у
хије ра р хи ји њи хо вих сва ко днев них жи во та ван -
зе маљ ска ин те ли ген ци ја не за у зи ма ни ка кву
по зи ци ју: та ко при по ве да чев отац на фор му лу
„од ве ди ме сво ме во ђи” ре а гу је ре чи ма: „Не
мо гу, про шло је рад но вре ме а он не во ли кад
га зо ве мо на ку ћу ако ни је не што у ве зи са по -
слом” (Сто јиљ ко вић 1998: 67), од би ја ју ћи да на
би ло ко ји на чин по ре ме ти сво ју днев ну ру ти ну,
ко ја под ра зу ме ва и спа ва ње по сле руч ка. Слич -
на је и ре ак ци ја мај ке ко ја же ли са мо да не зва -
ног го ста уда љи из ку ће.

Ка да де чак по не се ван зе маљ ца у шет њу гра -
дом – „да му ма ло по ка жем људ ску ци ви ли за -
ци ју, ко ли ко је у Бе о гра ду има” (Ibid.: 68), упор -
ни по ку ша ји га лак тич ког ис тра жи ва ча да ступи
у кон такт с во ђа ма Зе мља на до ве шће до ни за
тра ги ко мич них сце на, исти на ов де тек ле ти -
мич но ски ци ра них, али ко је пру жа ју низ не
мно го за ма гље них ин ди ка ци ја о ста њу у дру -
штву. Ти пи чан је су коб из ме ђу про ла зни ка ко -
ји као „во ђу” ви де пред сед ни ка Ју го сла ви је и
оних ко ји се за ла жу за пред сед ни ка Ср би је, што
убр зо еска ли ра у ту чу (у да том тре нут ку, што
ау тор не по ми ње, на тим функ ци ја ма су Зо ран
Ли лић и Сло бо дан Ми ло ше вић; њи хо ве ре спек -
тив не по зи ци је и зна чај тј. Ли ли ће ва су штин -
ска по ли тич ка бе зна чај ност, упр кос фор мал но
ва жни јем по ло жа ју, у до ба на стан ка и об ја вљи -
ва ња при че би ли су ја сни и без об ја шње ња). Де -
чак и ван зе ма љац сре ћу се са ни зом љу ди ко ји
ре дом без ве ћег пре ми шља ња укла па ју по ја ву
ван зе маљ ца у свој при ват ни уни вер зум, од ре -
ђу ју ћи га го то во про из вољ но – док не ка ано -
ним на же на у ње му ви ди по тен ци јал ног кућ ног
љу бим ца, пи ја нац ће га (ве ро ват но) про ту ма чи -
ти као вла сти ту ха лу ци на ци ју и знак де ли ри јум

тре мен са, све ште ник као де мо на, а по врат ник
с ра ти шта као „на ка зу” ко ју тре ба уби ти; при -
пад ни ци сна га ре да (по ли ца јац и „без бед њак”
на ула зу у згра ду те ле ви зи је), баш као и де ча -
ков отац, иден ти фи ку ју га као не бит ног у по -
рет ку вла сти и сто га иг но ри шу. Ра ста нак де ча -
ка и ван зе маљ ца пра ти гор ка уте ха: „Не мој да
се жа ло стиш, по ра шћеш па ћеш би ти исти као
и они и он да ти не ће би ти жао” (Ibid.: 70). Са -
ти рич на ски ца ак ту ел ног тре нут ка, са свим ли -
ше на пре тен зи ја на ин вен тив ност на уч но фан -
та стич ног но ву ма2, ов де се осла ња на јед но
знат но ста ри је оп ште ме сто књи жев но сти за де -
цу: пред ста ву да де ца, ли ше на пред ра су да и
пред зна ња од ра слих, лак ше мо гу са гле да ти
исти ну. У де ли ма фан та стич ног ка рак те ра то се
обич но ту ма чи као мо гућ ност да са мо де ца
могу ви де ти нат при род на би ћа или ко му ни ци -
ра ти с њи ма; у Сто јиљ ко ви ће вој са ти рич ној ми -
ни ја ту ри, са мо де те ће пре по зна ти по тен ци јал -
ну ва жност ис тра жи ва ча из све ми ра.

У при чи „Це на”, иза мо ти ва пр вог кон так та
та ко ђе се да ју пре по зна ти стал ни ли ко ви из
књи жев но сти за де цу: фан та стич ни по моћ ник
и има ги нар ни при ја тељ. Де чак Бо бан та ко сти -
че при ја те ља и по моћ ни ка ко ји ни је дух ни ти
ви ле њак, већ ван зе ма љац по име ну Зни тон, и
чи ја се по моћ – у уче њу, оба вља њу кућ них по -
сло ва, па и по прав ка ма ау то мо би ла или до пу -
ња ва њу ре зер во а ра го ри вом – об ја шња ва мо -
гућ но сти ма на пред не тех но ло ги је. У Бо ба но -
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2 Ка рак те ри сти чан сиг нал пред ста вља већ и на слов при -
че: „Од ве ди(те ) ме сво ме во ђи” – тра ди ци о нал на фра за ко -
јом се ус по ста вља пр ви кон такт, ко ја се у де ли ма на уч не
фан та сти ке ко ри сти го то во ис кљу чи во у па ро диј ско-са -
тирич ном кљу чу, још од пе де се тих го ди на XX ве ка, нпр. у
Жен ском чо ве ку (1975) Џо а не Рас (Jo an na Russ), или Ау то -
сто пер ском во ди чу кроз га лак си ју (1979) Да гла са Адам са
(Dou glas Adams).



вом и Зни то но вом ди ја ло гу, та књи жев на тра -
ди ци ја екс пли цит но се име ну је и из о кре ће:

– То има са мо у бај ка ма. У жи во ту не ма.
– Има, има. У бај ке је ушло из жи во та. До бре

ви ле, до бри ча роб ња ци; шта ми слиш, ода кле је
то? То су би ћа као што сам ја. [...] Да ју ти хип но -
пе диј ско зна ње је зи ка, до да ју исто ри ју и оби ча -
је, и: пу туј! Не ко по ма же де ци, не ко од ра сли ма,
не ко и јед ни ма и дру ги ма. [...] а ва ше бај ке на -
ста ле су одав но, кад ни сте ни по ми шља ли да и
ван зе мље има жи вих би ћа. Ви сте их до жи вља -
ва ли као ви ле и ча роб ња ке (Сто јиљ ко вић 1998:
122).

Иза та квог, при вид но на ив ног, за ме њи ва ња
фол клор ног тех но ло шким кри је се, ме ђу тим,
при по вест ко ја се не по сред но од но си на рат ну
ствар ност де ве де се тих. Бо ба нов отац Ми лош
не стао је у бор би бли зу Го ра жда. У по чет ку, чи -
та лац не се бич ну по моћ ван зе маљ ца мо же ту -
ма чи ти као на чин да се де ча ку на док на ди гу би -
так оца. Рас плет от кри ва да је исти на знат но
мрач ни ја: ван зе ма љац Бо ба ну не по ма же ал -
тру и стич ки, већ за то што је на то осу ђен. Као
уче сник гра ђан ског ра та на сво јој пла не ти,
скри вио је смрт не ко ли ко ци ви ла, и сад мо ра
да се ис ку пи по ма жу ћи ту ђој де ци. Ка ко се
испо ста вља у за вр шном пре о кре ту, и Бо ба нов
отац је на истом за дат ку: мо ра да „на ми ри” де -
ве то ро де це јер је то ли ко њих оста вио без ро ди -
те ља. Сто јиљ ко вић ов де вр ло екс пли цит но при -
ка зу је ствар ност у Ср би ји де ве де се тих го ди на
ХХ ве ка, што по ми ње и Љи ља на Пе ши кан Љу -
шта но вић у свом освр ту на зби р ку Ип си лон: 

И та де ца су не по врат но уба че на у ме ха ни зам
агре сив но сти, на си ља и мр жње, по пут [...] де ча -
ка и де вој чи це ко ји се са за до вољ ством хва ле
пред ме ти ма ко је им из сво јих ви кенд-ра то ва ња

у око ли ни Го ра жда до но се оче ви до бро вољ ци
(Це на). Та ко се у јед ном сло ју СФ при че Вла де
Сто јиљ ко ви ћа мо гу чи та ти и као ан ти рат на са ти -
рич на про за, ко ја се ба ви не по сред но про те клим
де лом на ше исто ри је, али и као са ти рич ни и иро -
нич ни ко мен тар не ких гло бал них исто риј ских и
ци ви ли за циј ских то ко ва (Пе ши кан Љу шта но вић
2000). 

За вр шна Бо ба но ва ре пли ка – „Зна чи... ни шта
од мог пи што ља” (ко ји му је отац обе ћао) – та -
ко оста вља отво ре ном мо гућ ност да де чак ни је
до шао ни до ка кве ви ше спо зна је ни ти су штин -
ске про ме не у од но су пре ма ствар но сти ра та и
чи ње ни ци да је ње гов отац уби јао ци ви ле.

Ток при че „Над по пом поп”, у овој збир ци је -
ди не по ве сти с мо ти вом пр вог кон так та у ко јој
је про та го ни ста од ра стао чо век, не раз ли ку је се
мно го од прет ход них: до ду ше, у њој је на уч но -
фан та стич ни еле мент раз ра ђе ни ји, без вид них
до ди ра с мо ти ви ма ти пич ним за деч ју књи жев -
ност, али је за то са ма при ча све де на у од но су
на пр ве три – као кла сич на но вин ска при ча, на -
гло се за вр ша ва у тре нут ку пре о кре та, кад про -
та го ни ста са зна је да се ван зе маљ ци на Зе мљу
до се ља ва ју јер их са вла сти те пла не те ис ти скује
тех но ло шки над моћ на и вр ло агре сив на ра са.
Чи та о цу је пре пу ште но да иш чи та да ље им пли -
ка ци је та квог ста ња ства ри. У окви ру зби р ке,
као по след њи текст ко ји се ба ви пр вим кон -
тактом, она пред ста вља сво је вр сну ко ду ко ја у
„од ра слој” ва ри јан ти са жи ма по ру ке ра ни јих
при по ве да ка. Она, та ко ђе, из о ста вља исто риј -
ски кон текст, при су тан у оста лим при ча ма: он
је им пли ци тан, не из го во рен пан дан си ту а ци ји
ко ју опи су је по се ти лац из ко смо са.

На су прот овој гру пи при ча мо же мо из дво ји -
ти и ску пи ну знат но хе те ро ге ни јих тек сто ва
дис то пич ног ка рак те ра: увод ни „Про то тип”,
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по том „Тре ће ли це јед ни не: ја”, „Ре гу ла ран ток”
и „Би ти спре ман”, ко ји ма се уз од ре ђе не огра -
де мо же при дру жи ти „То ни је мо ја пла не та”,
као спе ци фич на, пост ди сто пиј ска при ча. Пр ва
че ти ри тек ста има ју још јед ну за јед нич ку осо -
би ну: њи хо ви про та го ни сти су од ра сли љу ди, не
по сто ји мо тив ска ни ти стил ско-је зич ка ка рак -
те ри стич ност ко ја би их не дво сми сле но свр -
стала у област књи жев но сти за де цу. До дај мо
то ме да је „Ре гу ла ран ток” пр во бит но на стао
као ра дио-дра ма за од ра сле и да је еми то ван у
ру бри ци „Па у ко ва мре жа” Ра дио Бе о гра да, ре -
зер ви са ној за ра дио-игре ко је при па да ју кри ми -
на ли стич ком или фан та стич ном жан ру. Ка ко
по ми ње Сми ља на Ђор ђе вић Бе лић, 

ра дио-дра ма се нај че шће оства ру је у ме ди ју озна -
че ном са мим име но ва њем жан ра (на рав но не и
ис кљу чи во). У том сми слу би ло би нпр. оправ да -
но раз ми шља ти о про бле му ре цеп ци је ова квог
оства ре ња у све тлу укла па ња у про грам ску ше -
му ко ја чи ни ње го во ре ал но окру же ње (Ђор ђе -
вић 2007: 75–6). 

Дру гим ре чи ма, „Ре гу ла ран ток” је од нај ве -
ћег де ла ау ди то ри ју ма не у пит но био при хва ћен
као де ло за од ра сле, ства ра но у са ти рич но-дис -
то пич ном кљу чу, ка рак те ри стич ном за ве ћи ну
дис то пи ја у срп ској књи жев но сти.3 Ако са та -
квим по зи ци о ни ра њем овог тек ста по ве же мо и
ту ма че ње Љи ља не Пе ши кан Љу шта но вић, ко ја
за па жа да је це ла зби р ка на ме ње на двој ној пу -
бли ци од ра слих и де це, од ко јих зах те ва „ши ри
кул тур ни и књи жев ни об зор” (Пе ши кан Љу шта -
но вић 1999), мо же мо ус твр ди ти да жан ров ски
про фил Сто јиљ ко ви ће вих при ча та ко по ста је
још ком плек сни ји. 

Кри тич ко чи та ње мо гло би до при не ти слич -
ној ка те го ри за ци ји оста лих при ча из ове гру пе:

оне би се по нај пре да ле опи са ти као са ти рич не
ски це дис то пиј ске ствар но сти, ко ја се умно го -
ме осла ња на ка ри ки ра не цр те сва ко днев ног
жи во та у до ба кад су ови тек сто ви на ста ја ли.
На су прот њи ма, „То ни је мо ја пла не та” од и гра -
ва се у дру штву ко је не по се ду је дис то пиј ске
цр те али ко је се ја сно сме шта у до ба на кон сло -
ма Зе мљи не екос фе ре и бек ства чо ве чан ства на
дру ге пла не те. По том ци од бе глих Зе мља на ви -
ше ни су за ин те ре со ва ни за чу ва ње и пре но ше -
ње кул тур не тра ди ци је пла не те Зе мље, већ је
по сма тра ју – са спе ци фич но деч јег ста но ви шта
– као не по тре бан ба ласт зна ња ко је мо ра ју да
са вла да ју то ком шко ло ва ња. Ова при по вет ка,
та ко ђе пи са на на осно ву сце на ри ја за ра дио-
-игру, по ка зу је пре по зна тљи ве од ли ке де ла на -
ме ње ног де ци: про та го ни ста је де те ко је деч јег
слу ша о ца по зи ва на иден ти фи ка ци ју већ сво -
јом уро ђе ном од бој но шћу пре ма „бу ба њу”, али
и сна ла жљи во шћу и спрет но шћу са ко јом ме -
ња про грам на став ни ка-ро бо та. Мо ти ви свој -
стве ни на уч ној фан та сти ци – апо ка лип тич ка
ви зи ја не по врат но за га ђе не Зе мље и људ ске ко -
ло ни је на дру гим пла не та ма – ов де су успе шно
укр ште ни са кла сич ним школ ским ми ље ом, а
по ро дич ни од но си ро ди те ља и де це, па и тип -
ска си ту а ци ја ро ди тељ ског са стан ка, вер но ре -
про ду ку ју та кве од но се и си ту а ци је у Ср би ји с
кра ја XX ве ка. 

Ме ђу пре о ста лим при ча ма мо же мо из дво ји -
ти по је ди не ко је пред ста вља ју спе ци фич но
ком би но ва ње на уч но фан та стич них мо ти ва и
игре књи жев них алу зи ја на ру бу пост мо дер не,
ка ква за и ста зах те ва чи та о ца „ши рег об зо ра”. У
при чи „Ми смо за њих џи но ви”, ди вов ски ван -
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3 О са вре ме ним дис то пи ја ма у срп ској књи жев но сти и њи -
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Јо вић у сво јој ис црп ној мо но гра фи ји (2020).



зе маљ ски аген ти-по сма тра чи на Зе мљи успе ва -
ју да су ге сти јом и хип но зом при кри ју сво је
при су ство од „нор мал них” али не и од ду шев -
но обо ле лих љу ди: та ко са зна је мо да је јед ног
од њих, док се пре тва рао да је ве тре ња ча, пре -
по знао и на пао „не ки ма то ри у окло пу”, у ко ме
ће чи та лац ла ко пре по зна ти Дон Ки хо та. Слич -
ну ша љи во-озбиљ ну игру, на тра гу Ле мо вих
при по ве да ка о Ијо ну Ти хом, ну ди нам по вест о
све мир ским пу сто ло ви на ма ба ро на Мин ха у зе -
на, „Мнхзн”, у ко јој ау тор спа ја све за ми сли во,
од Бор хе со вог „Тлон, Ук бар, Ор бис Тер ти јус”,
пре ко Вер не ра фон Бра у на, до ома жа анег до ти
о бож јем ба ца њу коц ки ца. „Кра так курс фи -
лозо фи је” пре у зи ма кла си чан мо тив ра ђа ња
само све сти ве штач ке ин те ли ген ци је, али га и
пре о бли ку је – у со кра тов ским ди ја ло зи ма
астро нау та и ком пју те ра, њих дво ји ца убр за но
про ла зе кроз це ло куп ни раз вој за пад не фи ло -
зо фи је. Они са мо стал но до ла зе до уви да у ко -
ји ма мо же мо пре по зна ти нај зна ме ни ти је фи -
ло зоф ске мак си ме, од Со кра та, пре ко Де кар та,
до Кан та, да би у фи на лу при че, пред но ви на -
ри ма оку пље ним на кон фе рен ци ји за штам пу,
астро на ут не све сно ци ти рао Марк со ву кри ла -
ти цу: „Фи ло зо фи су свет са мо раз ли чи то ту ма -
чи ли, али ра ди се о то ме да се он из ме ни”. Ко -
нач но, „Пан Па ли вец” мо жда је и „нај ли те рар -
ни ја” при ча у зби р ци. У њој Сто јиљ ко вић ну ди
и ре кон струк ци ју не ко ли ко из гу бље них Чо се -
ро вих сти хо ва на сред њо ен гле ском. Ов де се мо -
же мо вра ти ти на по ми ња ни мо то књи ге, пре -
узет из сон га Ду ша на Ра до ви ћа: „Не ки во ле
ствар но / не ки во ле ша тро / Ја сам увек сма тро
/ да је бо ље ша тро”. У бо га том асо ци ја тив ном
кон тек сту ко ји ну де ови сти хо ви, мо же мо из -
дво ји ти ту ма че ње пре ма ко ме се пред ност да је
не ре а ли стич кој, не ми ме тич кој књи жев но сти,

би ло да је у пи та њу жа нр на уч не фан та сти ке
или пак ин тер тек сту ал на игра, до не кле при ла -
го ђе на хо ри зон ту деч је чи та лач ке ре цеп ци је, те
сво је вр стан ау то по е тич ки ис каз ау то ра.

Због ова кве се ман тич ке сло же но сти и зах -
тев но сти тек ста, као и услед све сног ис пи ти ва -
ња хи брид них жан ров ских фор ми, при че из
зби р ке Ип си лон од ска чу од про дук ци је срп ске
на уч не фан та сти ке на ме ње не де ци. Тре ба под -
се ти ти да је у тре нут ку по ја вљи ва ња ове књи ге
ма ло ко – с ва жним из у зет ком Ду ши це Лу кић
– пи сао на уч ну фан та сти ку за де цу уте ме ље ну
на по зна ва њу про то ко ла на уч не фан та сти ке и
жан ров ских кон вен ци ја, али и са вре ме не про -
дук ци је: ау то ри ко ји су се од ва жи ли на тај иско -
рак обич но су ва ри ра ли нај по зна ти је и нај у ста -
ја ли је мо ти ве, че сто скре ћу ћи у оквир они рич -
не или ху мо ри стич ко-па ро дич не фан та сти ке
(по пут Сло бо да на Ста ни ши ћа у ро ма ни ма о
„псе де тек ти ву”, Пла стич на ки фла и Зе ле на Зуа),
или су на чи ном об ра де у из ве сној ме ри из ла зи -
ли из ван гра ни ца књи жев но сти за де цу (као Бе -
ри слав Ко си ер, чи ји је Бе ли по топ ти пич на дис -
то пи ја). С дру ге стра не, го то во исто вре ме но с
по ја вљи ва њем Сто јиљ ко ви ће ве зби р ке, још дво -
је срп ских пи са ца за де цу об ја ви ло је ро ма не с
мо ти вом пр вог кон так та: Гра ди мир Стој ко вић
(Же лим, 1996) и Ве сна Алек сић (Ве тар је, Аја,
1996). Иа ко не за у зи ма ју ис так ну та ме ста у
опу си ма ових ау то ра, у пи та њу су ипак вр ло за -
ни мљи ва де ла, ко ја су срет људ ске де це и ван зе -
ма ља ца ко ри сте ка ко би про го во ри ла о про бле -
ми ма фор ми ра ња иден ти те та, осе ћа њу уса мље -
но сти и изо ло ва но сти про та го ни сте и че жњи за
дру га чи јим жи во том. Стој ко вић ће исте те жње
те ма ти зо ва ти у на ред ним на уч но фан та стич -
ним ро ма ни ма Бу ба (1997) и Пр ви (1999), ко ји
пред ста вља и ре дак при мер дис то пиј ског ро ма -
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на за де цу у срп ској књи жев но сти.4 Овај сво је -
вр сни крат ки про цват на уч но фан та стич них де -
ла за де цу у срп ској књи жев но сти (ако се та ко
мо же на зва ти) тра јао је крат ко: XXI век до нео
је ве ли ки та лас еп ске фан та сти ке тј. фан та зиј -
ске књи жев но сти за де цу. Ин тен зив ни је чи та ње
Сто јиљ ко ви ће вих при ча и по ја ву но вих де ла с
мо ти вом пр вог кон так та мо же мо оче ки ва ти са -
мо ако пе ри од еп ске фан та сти ке, али и из у -
зетно по пу лар них дис то пи ја за омла ди ну (Игре
гла ди, Ди вер гент ни), бу де сме њен не ким но вим
на уч но фан та стич ним де ли ма за де цу ка ква код
нас, мо жда, на ја вљу ју Гај ба Алек сан дра Гу ба ша
(2019) и Све што (ни)сам же ле ла Дра га не Мла -
де но вић (2020).
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TA KE ME TO YOUR LE A DER: 
THE IN TER SEC TI ONS OF GEN RES 
IN VLA DA STO JILJ KO VIĆ’S SHO RT 

STO RI ES FOR CHIL DREN

Sum mary

This pa per exa mi nes the sci en ce fic tion sto ri es of Vla -
da Sto jilj ko vić, col lec ted in Ip si lon (Up si lon, 1998) and
attempts to show how the aut hor used va ri o us sta ple mo -
tifs of sci en ce fic tion (pri ma rily the first con tact mo tif)
and tran sfor med them ac cor ding to the po e tics of chil -
dren’s li te ra tu re, cre a ting an ori gi nal in ter sec tion bet -
ween va ri o us gen res. The pa per al so tra ces the links bet -
we en sto ri es and ra dio plays that pre sen ted the ba sis for
so me of them and ob ser ves the in flu en ce of the ra dio for -
mat on Sto jilj ko vić’s texts. Af ter a pro vi si o nal gen re ca -
te go ri za tion, the pa per con clu des with a short over vi ew
of the li te rary con text of Ser bian SF for chil dren.

Key words: Vla da Sto jilj ko vić, Ip si lon, sci en ce fic tion,
chil dren’s li te ra tu re, sho rt story
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SA ŽE TAK: Iza pse u do ni ma Erin Hun ter sto ji ne ko liko
au to ra, a re zul tat nji ho vog kre a tiv nog ra da jest svjet ski
best sel ler – War ri or Cats. Po zna ti je se ri jal pu sto lovno-
-fan ta stič nog ka rak te ra, a u fo ku su je ži vot mač jih pro -
ta go ni sta. Pu sto lov ni i fan ta stič ni ele men ti te ani ma li -
stič ki li ko vi osi gu ra li su se ri ja lu svjet sku po pu lar nost,
oso bi to u kru go vi ma dje ce i mla dih. Na kon kra ćeg te o -
rij skog uvo da u fan ta stič no i po pu lar no, u ana li tič kom
di je lu ra da de tek ti ra ju se fan ta stič ni ele men ti u kon tek -
stu ani ma li stič kih li ko va, nji ho vih ce re mo ni ja, vje ro va -
nja, sim bo li ka, itd. Na po sljet ku se raz ma tra me đu od nos
War ri or Cats ro ma na i po pu la r ne kul tu re. Fan ta stič ni i
po pu lar no kul tur ni ele men ti pro u ča va ni su u pr vih šest
ro ma na War ri or Cats se ri ja la, ko je je od 2011. go di ne mo -
gu će pro na ći i u pri je vo du na hr vat ski je zik. 

KLJUČ NE RI JE ČI: ani ma li stič ki li ko vi, Erin Hun ter,
fan ta stič ni ele men ti, knji žev nost za dje cu i mla de, po pu -
lar na kul tu ra, se ri jal War ri or Cats

1. Uvod: pu sto lov no, fan ta stič no 
i po pu lar no

Dječ ja knji žev nost sa stav ni je dio od ra sta nja
go to vo sva kog dje te ta. Ka ko bi au to ri po pu la ri zi -
ra li či ta nje kao ak tiv nost i pri do bi li dječ je či ta te -
lje, svje sno po se žu za te ma ma, li ko vi ma i dru gim
ele men ti ma ko ji su pri ma mlji vi i bli ski su vre me -
noj dje ci. Jed no od ta kvih obi ljež ja sva ka ko je pu -
sto lov nost ili avan tu ri sti ka. Dje ca te že sve mu

ono me „što ih mo že iz vu ći iz mo no to ni je sva -
kodne vi ce”, ona „maš ta ju o neo bič nim zgo da ma,
ve li kim pod vi zi ma, uz bu dlji vim do ga đa ji ma i da -
le kim pu to va nji ma” (Že ko 2008: 65). Avan tu -
ristič ka dje la pri ka zu ju iz maš ta ne svje to ve kao
real ne, a u tom svi je tu maš te sva kom se otva ra
mo guć nost da po sta ne ju nak. Da kle, u pu sto lov -
nim dje li ma fo kus je na ju na ku i avan tu ra ma ko -
je pro ži vlja va (usp. Crn ko vić 1990: 187, 189). 

Pu sto lov nost kao obi ljež je ne ri jet ko se mo že
su sre sti i u fan ta stič noj knji žev no sti. Sto ga, ele -
men ti fan ta sti ke jed na ko ta ko pri pa da ju u ve o ma
ak tu al na obi ljež ja dječ je knji žev no sti. Ter mi ni
fan ta sti ka i fan ta stič no „po tje ču od grč ke ri je či fan -
ta sti kos – bi ti spo so ban pre do ča va ti, tvo ri ti sli ke”
(Lepschy 1988, pre ma: Pa vi čić 2000: 34). Je dan
od pr vih pro u ča va te lja fan ta sti ke sva ka ko je fran -
cu ski te o re ti čar Tzve tan To do rov ko ji 70-ih go di -
na 20. sto lje ća svo jim dje lom Uvod u fan ta stič nu
knji žev nost (1970) po sta vlja te me lje za in ter pre ti -
ra nje fan ta sti ke. To do rov tu ma či da se fan ta stič -
no na la zi na gra ni ci iz me đu čud nog i ču de snog
(usp. To do rov 2010: 42). Od no sno, fan ta stič no se
„re do vi to tran sfor mi ra u fan ta stič no – čud no
(gdje je ko nač no rje še nje pri rod no) i fan ta stič no
– ču de sno (gdje je nat pri rod no)” (Pa vi čić 2000:
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37). Uvjet no re če no, do la zi do „kon fron ta ci je mo -
gu ćeg (‘re al nog’) i ne mo gu ćeg, nor mal nog i pa ra -
nor mal nog” (McHa le 1987: 75). 

Fan ta stič na knji žev nost cr pi in spi ra ci ju/mo ti -
va ci ju iz pre da ja, pri vi đe nja, sno va i sve ga ono ga
što svo je upo riš te ne na la zi u ra ci o nal nom (usp.
Hr vat ska en ci klo pe di ja 2020). Ona je za i gra na,
što se po seb no ogle da u igri „sim bo li ma ko ja
ohra bru je či ta te lja da zna če nja vi di kao neš to ne -
sta bil no i ne u hva tlji vo” (At te bery 2014: 2). Pri -
mje ri ce, fan ta sti ka omo gu ća va pre o bli ko va nje
mi to va či me se mi to vi ma pri da je no vo zna če nje
(usp. Ibid.: 3). Jed no od naj va žni jih obi ljež ja fan -
ta sti ke jest da se ono „o če mu pri po vi je da [...] ni -
je do go di lo, a ni ti se ni je mo glo do go di ti” (Ibid.:
4). Sto ga, go vo re ći o fan ta stič nom u kon tek stu
knji žev no sti, Kar le ne McGo wen (2008) tu ma či da
po sto je „ele men ti ko ji pri ču či ne ne stvar nom”, a
da je fan ta stič no dje lo sva ko dje lo ko je sa dr ži „ba -
rem je dan ele ment ko jeg ni je mo gu će pro na ći u
na šem ljud skom svi je tu” (Ibid.). Kao ne ke od njih
na vo di ma gi ju, ima gi nar ne svje to ve, uni ver zal ne
te me (npr. bor ba do bra i zla), ju naš tvo (npr. ju na -
ci ko ji spa ša va ju svi jet od zla), neo bič ne li ko ve
(an tro po mor fi zi ra ne igrač ke, vješ ti ce, zma je vi, di -
vo vi), an tro po mor fi zi ra ne ži vo ti nje, itd. (Ibid.).
Iako su u mno gim fan ta stič nim dje li ma pri sut ne
ži vo ti nje ko je su no si te lji ce ljud skih oso bi na i po -
na ša nja, što pak pri pa da u do me nu fan ta stič nog,
ne mo že se po sve pri hva ti ti tvrd nja da su one de -
fi ni ra ju ći ele ment fan ta stič ne knji žev no sti. Na i -
me, sa gle da li se či ta va dječ ja knji žev nost, ži vo ti -
nje su „nu žno, ma kar u tra go vi ma an tro po morf -
ne”1 (Ha mer šak – Zi ma 2015: 312–313), sto ga ih
ni je mo gu će „sa gle da va ti kroz stro go odi je lje ne
an tro po morf ne ili na tu ra li stič ke pri ka ze” (Slunj -
ski 2020a: 123). Osim na ve de nog, za mjet na je po -
jav nost an tro po mor fi zi ra nih ži vo ti nja u na rod nim
pri ča ma, ba sna ma, pu sto lov nim ro ma ni ma, ro -

ma ni ma o dje tinj stvu, usme noj po e zi ji, itd., a ne
sa mo u fan ta stič nim dje li ma (usp. Crn ko vić – Te -
žak 2002: 28).

Sva do sad na ve de na obi ljež ja dječ je knji žev -
nosti (pu sto lov nost, fan ta stič nost, ani ma li stič ke
liko ve) po pu lar na kul tu ra do dat no je po pu la ri zi -
ra la. Da kle, po pu lar no je sve „ono što se svi đa ve -
ći ni lju di”, „rad na mjer no usmje ren na pri do bi va -
nje ve ći ne lju di” (Wil li ams 1976: 237), ali i sve
ono u če mu lju di uži va ju (usp. Hall 2006: 304).
Po pu lar no kul tur ni utje ca ji ni kad ni su bi li ja či no
u su vre me nom svi je tu, sto ga je mo gu će slo ži ti se
sa za ključ kom McGo wen (2008) ko ja za mje ću je
po sve maš nju eks pan zi ju pro duk ci je fan ta stič nih
dje la od oko 2000. go di ne na da lje. Da ka ko, Ju ri -
ca Pa vi čić (1996) tu ma či da do zna čaj ni je pro duk -
ci je fan ta stič ne knji žev no sti do la zi već od 1960.
go di ne (usp. Pa vi čić 1996, pre ma Kos-Lajt man,
Pla na tak 2012: 76), što se okvir no po du da ra s po -
čet kom post mo der ni zma u svi je tu (usp. He in richs
1993; Bu tler 2007) i ja ča njem po pu lar no kul tur -
nih sil ni ca (Cer te au 2002). Ono što je za jed nič ko
poj mu fan ta sti ke (fan ta stič ne knji žev no sti) i poj -
mu po pu lar nog (po pu lar ne kul tu re) jest što su u
po čet ku oba bi li no si te lji pe jo ra tiv nog pri zvu ka
(Pa vi čić 2000; East ho pe 2006, pre ma: Po kra jac
2018; Ko la no vić 2011). No, za hva lju ju ći post -
moder ni stič kom re la ti vi zi ra nju „gra ni ca iz me đu
‘vi so kog’ i ‘ni skog’”, ja ča nju plu ra li zma „kao su -
ži vo ta raz li či tih miš lje nja i in te re sa u druš tvu” i
in ter tek stu al nih po stu pa ka, „po pu lar no kul tur ni
ele men ti [...] do bi va ju na va žno sti”, a sa mim ti me
i ele men ti fan ta sti ke ko je je po pu lar na kul tu ra
sve srd no pri hva ti la (Hutcheon 1988; Bu tler 2007,
pre ma: Slunj ski 2020b: 284). Ipak, Brian At te bery
(2014) eks pli ci ra da se oni ko ji ne či ta ju fan ta stič -
na dje la sma tra ju su per i or ni ma u od no su na lju -
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bi te lje fan ta sti ke, či me ospo ra va ju ili uma nju ju
vri jed nost fan ta sti ke (usp. At te bery 2014: 1). S
jed na kim pro ble mom su sre la se i po pu lar na kul -
tu ra, no ka ko i po pu lar na kul tu ra i fan ta stič na
knji žev nost omo gu ća va ju lju di ma bi jeg od sva ko -
dne vi ce, do bro su pri hva će ne od ve ći ne kon zu -
mena ta. 

Utje caj po pu lar ne kul tu re po se bi ce je vi dljiv u
ro ma nu, kao naj ši re ras pro stra nje noj knji žev noj
pro znoj vr sta, a ujed no i naj op šir ni joj. Po slje dično
to mu, fan ta stič ni ele men ti sve vi še do bi va ju na
zna ča ju te su uve li ke za stu plje ni u su vre me noj
knji žev no sti. U na stav ku ra da ana li zi ra se pr vih
šest ro ma na se ri ja la War ri or Cats do stup nih u
hrvat skom pri je vo du: U di vlji ni (2003/2011), Vatra
i led (2003/2012a), Taj na šu ma (2003/2012b), Olu -
ja i bi jes (2004/2012c), Opa san put (2004/ 2012d)
i Is ku še nje ta me (2004/2013). Na sto jat će se što
pom ni je de tek ti ra ti pri sut ni fan ta stič ni ele men ti,
kao i me đu od nos ro ma na i po pu lar ne kul tu re.

2. Fan ta stič no u se ri ja lu 
War ri or Cats

Pu sto lov no-fan ta stič ni2 se ri jal za dje cu i mla -
de, War ri or Cats, po zna ti je best sel ler, pro i za šao iz
pe ra ne ko li ko au to ra ko ji se kri ju iza pse u do ni ma
Erin Hun ter. Ide ju za ro ma nesk nu rad nju ofor -
mi la je Vicky Hol mes ko ja je sa mu re a li za ci ju pre -
o bra zbe ide je u knji žev no dje lo pre pu sti la Ka te
Cary i Che rith Bal dry (usp. Hol mes 2021). Pr vi,
dru gi i če tvr ti na sta vak se ri ja la ana li zi ra nog u ra -
du na pi sa la je Ka te Cary, dok je au to ri ca pre o sta -
la tri ro ma na Che rith Bal dry (tre ći, pe ti i še sti na -
sta vak) (usp. War ri ors.fan dom.com  2021). Ka ko
su obje spi sa te lji ce ve li ke lju bi te lji ce ma ča ka ni je
iz ne na đu ju će iz vr sno por tre ti ra nje li ko va u ro ma -
ni ma, kao i to što su glav ni li ko vi an tro po mor fi -

zi ra ne mač ke za o gr nu te fan ta stič nim pu sto lo vi -
na ma. U ana li tič kom di je lu ra da po nu dit će se
uvid u pri sut ne fan ta stič ne ele men te ko ji se na
ne ki na čin ve zu ju uz ani ma li stič ke li ko ve, od no -
sno uz nji ho ve obi ča je, vje ro va nja i mje sta na ko -
ji ma obi ta va ju, te me đu od no se se ri ja la i po pu lar -
ne kul tu re.

a) Klan Zvi je zda

Po treb no je na gla si ti da se u sre diš tu svih zbi -
va nja ko ja su ve za na za obi ča je, vje ro va nja i opće -
ni to ži vot ro ma nesk nih li ko va na la zi Klan Zvi -
jezda. Taj je klan „ple me ne be skih rat ni ka ko je
pa zi na sve mač ke kla na” i či ja kr zna su „od bi je -
log pla me na” (Hun ter 2011: 35; Hun ter 2013:
36). Mo gu će ih je „vi dje ti na Sre br noj sta zi” pri
če mu sva ka zvi je zda pred sta vlja po jed nog rat ni -
ka (Hun ter 2011: 35). U nje mu su pre ci ma ča ka
iz svih kla no va, sto ga su svi čla no vi me đu sob no
jed na ki i ne po sto ji vo đa. Za sve što ra de klan ske
mač ke tra že odo bre nje nad na rav nog Kla na Zvi je -
zda. Upra vo su ta kvi ne stvar ni i nat pri rod ni li ko -
vi ka rak te ri stič ni za fan ta stič nu knji žev nost. 

b) Vje ro va nja

Mno ga vje ro va nja klan skih ma ča ka u do ti ca ju
su sa Kla nom Zvi je zda jer one vje ru ju da je sve „u
ša pa ma Kla na Zvi je zda”; on od lu ču je o nji ho voj
sud bi ni i sve što se do ga đa za si gur no je dio nji ho -
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va pla na (Hun ter 2013: 111). Pri mje ri ce, kad se
Pe pe lja sta Ša pa ozli je di la i vi še ni je bi lo mo guć -
no sti da po sta ne rat ni ca, ona je po sta la vi da ri ca.
Ro ma nesk ni li ko vi vje ru ju da se nji ho vi du ho vi
po smr ti pri dru žu ju Kla nu Zvi je zda i lo ve pli jen
za jed no s nji me. Ta ko đer, mno ge (pri rod ne) po -
ja ve tu ma če kao zna ko ve po sla ne od pre da ka. Pri -
mje ri ce, vje ru ju da so va do no si smrt pa se vi dar
mo li „du ša ma svo jih rat nič kih pre da ka da huk so -
ve ne bu de loš zna men” (Hun ter 2012c: I). Sma -
tra ju da je Klan Zvi je zda lju tit i da pre ki da sa sta -
nak nji ho vih pred vod ni ka u tre nut ku kad oblak
pre kri va Mje sec, da je ne za do vo ljan kad mu nja
pa ra ne bo, po či nje ki ši ti, i sl. Kao loš zna men pod -
ra zu mi je va ju i ja stre bo vu ot mi cu ma či ća iz kla na,
pro na la zak cr vlji ve i smr dlji ve svra ke u hr pi svje -
žeg ulo va, a kao ka znu Kla na Zvi je zda to što je vi -
da ri ca Žu ta Kljo va iz gu bi la ma či će. Stra hu ju i da
će Klan Zvi je zda bi ti lju tit jer Pla va Zvi je zda ni je
ime no va la za mje ni ka pri je vi so kog Mje se ca. Sa -
gle da li se fan ta stič no u kon tek stu vje ro va nja
mač jih kla no va na kra ju še stog na stav ka se ri ja la
is po sta vlja se da ko le ba nje iz me đu na rav nog i
nad na rav nog za vr ša va u fan ta stič nom – ču de -
snom iz raz lo ga što Klan Zvi je zda za i sta ‘po sto ji’. 

c) Ce re mo ni je

Kao što je Klan Zvi je zda ve zan uz vje ro va nja
mač jih kla no va, jed na ko je i u slu ča ju ce re mo ni -
ja. Kla no vi vje ru ju da Klan Zvi je zda nad gle da no -
va če nje no va ka, opla ki va nje mr tvih pri pad ni ka
kla na, ini ci ja ci je klan skih vi da ra i pred vod ni ka,
itd. Sim bo li ka igra va žnu ulo gu u fan ta stič noj
knji žev no sti, što se ogle da u na red nim pri mje ri -
ma. Ia ko „fan ta sti ka ne pro iz vo di sim bo le” ona
„us po sta vlja re la ci ju iz me đu [...] ne svje snog i svje -
snog” (Do nat 1991, pre ma: Kr le ža 2008), a sa me

sim bo le ka rak te ri zi ra „iz ra zi ta uni ver zal nost”
(Kr le ža 2008). 

No va ci se ime nu ju kad je Mje sec na vr hun cu i
pri tom se za zi va Klan Zvi je zda: 

Pla va Zvi je zda [...] za gle da se u naj sjaj ni ju zvi -
je zda na Sre br noj sta zi. ‘Ja, Pla va Zvi je zda [...] za -
zi vam svo je rat nič ke pret ke [...]. Pješ ča na Ša po,
Praš nja va Ša po, ho će te li sli je di ti rat nič ka pra vi la i
ču va ti i bra ni ti ovaj klan čak i po ci je nu ži vo ta?’
(Hun ter 2012a: 217–218).

Va žan dio ce re mo ni je jest pro mje na ime na
klan ske mač ke, či me se sim bo lič ki uka zu je na nje -
zi no mje sto unu tar klan ske hi je rar hi je: 

‘[...] u ime Kla na Zvi je zda, da jem vam va ša rat nič -
ka ime na: Si va Ša po, od ovog tre nut ka zvat ćeš se
Si vo trak. Klan Zvi je zda na gra đu je tvo ju hra brost i
sna gu [...].’ Pla va Zvi je zda stu pi la je na pri jed i na -
slo ni la njuš ku na vrh Si vo tra ko ve po gnu te gla ve
(Hun ter 2011: 225).

Na kon ime no va nja, no va ci su du žni „u skla du
s tra di ci jom” pre da ka „bdje ti u ti ši ni do zo re i sa -
mi ču va ti ta bor” dok osta le mač ke spa va ju (Ibid.:
225). Da kle, tra di ci ja sim bo li zi ra neš to po zi tiv no
što se ne smi je pre kr ši ti, a o če mu će bi ti ri je či i
kod či na ini ci ja ci je pred vod ni ka.

Od mr tvih se opraš ta ju kroz čin opla ki va nja.
Du žnost pred vod ni ka kla na jest cje lo noć no bdi je -
nje nad mr tvim ti je lom rat ni ka, na kon če ga ga po -
ka pa ju u zo ru. Pri tom je od va žno sti odr ža va nje
go vo ra pri je uko pa ti je la ka ko bi se mač ji duh pre -
dao Kla nu Zvi je zda i ka ko bi im se upu ti la za hva -
la za mač ji ži vot: 

Za hva lju je mo Kla nu Zvi je zda na nje zi nu ži vo tu.
[...] Sa da nje zin duh pre da je mo Kla nu Zvi je zda; ne -
ka nas u smr ti ču va kao što je to či ni la za ži vo ta
(Hun ter 2013: 24).
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Sim bo li ka u či nu opla ki va nja sa sto ji se u vje -
ro va nju da mač ji du ho vi i da lje ži ve na ne be si ma
te da čla no vi ma kla na pru ža ju zaš ti tu i smjer ni ce
za ovo ze malj ski ži vot (usp. Ibid.: 25).

No vi klan ski pred vod nik bi ra se u drev noj ce -
re mo ni ji ini ci ja ci je. Va žnost, ali i mi sti ka, tog či -
na ogle da se u to mu što pred vod ni ci „ne smi ju go -
vo ri ti o ta jan stve nom ob re du” (Ibid.: 27). No vi
pred vod nik od la zi na ini ci ja ci ju u prat nji vi da ri -
ce kla na i do za vr šet ka ob re da ne smi ju go vo ri ti.
Pri tom pred vod nik le ži uz Mje se čev ka men do di -
ru ju ći ga no som, a Klan Zvi je zda ša lje mu sno ve
u ko ji ma se za jed no sa sta ju:

Mač ke Kla na Zvi je zda siš le su s ne ba. Mraz je
puc ke tao na nji ho vim ša pa ma i bli stao u nji ho vim
oči ma. Kr zna su im bi la od bi je log pla me na. Do ni -
je le su mi ris le da i va tre i di vljih mje sta ko ja po sto -
je u ta mi (Ibid.: 36).

Pred vod nik od Kla na Zvi je zda do bi va de vet ži -
vo ta, a sa sva kim ži vo tom i jed nu oso bi nu: hra -
brost, prav du, vje ru, ener gi ju, zaš ti tu, men tor -
stvo, su o sje ća nje, lju bav i ple me ni tost. Ne ri jet ko
se mo že ču ti uz re či ca da ne tko ima de vet ži vo ta kao
mač ka. Ne po sto je toč na sa zna nja zaš to se spo mi -
nje baš broj 9, no za ni mlji vo je da po sto ji i dru ga
uz re či ca ve za na za mač je ži vo te – „U tri se igra, u
tri lu ta, u tri osta je kod ku će” (Mač ke.hr 2021).
Ode li se u proš lost, u do ba sta rih Egip ća na ko ji
su dr ža li da mač ke po sje du ju vi še ži vo ta i nat pri -
rod ne mo ći, do la zi se do bo žan sta va ve za nih za
Sun ce. Po sto ji osam bo žan sta va Sun ca: Ra, Amon,
Ho rus, Bast, Atum, Khe pri, Ne fer tem, Sek hmet
(usp. To va ro vić 2017), no od njih je u ovom slu -
ča ju naj va žni ji Atum. Na i me, pre ma mi tu, Atum
je ro dio si na Šua i kćer Tef net. Šu i Tef net su ima -
li si na Ge ba i kćer Nut. Od Ge ba i Nut po te klo je
če tve ro dje ce: Izi da, Ozi ris, Nef tis i Set (usp.
Irons 1985, pre ma: Pe ro vić 2016: 18). Pri bro ji li

se nji ma Atum, do la zi se do bro ja 9. Jed na ko tako,
u Ki ni se broj 9 sma tra sret nim bro jem (usp. Mač -
ke.hr 2021). U ro ma ni ma broj 9 sim bo li zi ra de vet
vr li na ko je mač ka do bi va sa sva kim ži vo tom. 

Kao što je već spo me nu to, tra di ci ja sim bo li zi -
ra neš to što no si po zi tiv ne ko no ta ci je, sto ga se ne
smi je pre ki da ti. Pred vod ni ca Pla va Zvi je zda ni je
ime no va la za mje ni ka pri je vi so kog Mje se ca, sto -
ga klan stra hu je od srdž be Kla na Zvi je zda. Po sto -
je i mno go broj ne dru ge tra di ci je uoč lji ve u se rija -
lu. Pri mje ri ce, čla no vi kla na raz mje nju ju no vo sti
či ste ći se me đu sob no, poš to va nje is ka zu ju do ti -
ca njem no sa, tr za njem re pa i spuš ta njem gla ve,
ima ju rat nič ka pra vi la o ne na pa da nju kla no va, o
to me da ma či ći ne smi ju lo vi ti, sta ri ji i kra lji ce je -
du pr vi, sa mo za mje nik pred vod ni ka mo že bi ti
no vi pred vod nik, itd. Naj va žni ja tra di ci ja jest da
su po tre be kla na is pred po tre ba po je din ca. Da kle,
sve do sad na ve de no sim bo li zi ra od re đe ne vr li ne
ko je po zi tiv ni ro ma nesk ni li ko vi mo ra ju po sje do -
va ti, što je od va žno sti u kon tek stu dječ je fan ta -
stič ne knji žev no sti u ko joj se ne pre sta no vo di bor -
ba iz me đu do bra i zla. Spo me nu to ne ču di uzme
li se u ob zir da je evi dent no ne ko li ko uče sta lih ti -
po va li ko va u fan ta stič nim dje li ma, od ko jih su
naj va žni ji: ju nak kao pro ta go nist, zli ko vac kao
anta go nist ju na ku, i men tor ko ji pred sta vlja mu -
dru fi gu ru ka ko bi mo gao pod u či ti ju na ka i omo -
gu ći ti mu po bje du u bor bi pro tiv zla (usp. Ma ster -
Class.co m 2020). 

d) Ro ma nesk ne fan ta stič ne lo ka ci je

U pro u ča va nom ro ma nesk nom kor pu su ne ne -
do sta je fan ta stič nih mje sta na ko ji ma se od vi ja ju
klan ske ce re mo ni je pod bud nim okom Kla na Zvi -
je zda. Iz u zev Sre br ne sta ze ko ja je opi sa na kao
„de beo pr sten zvi je zda ko je mo žeš vi dje ti ka ko se
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sva ke no ći pru ža ju na ne bu”, a sva ka od njih je
„po je dan rat nik Kla na Zvi je zda”, upe ča tlji va mje -
sta su Mje se če va sti je na, Maj či na usta, Vi so ke sti -
je ne i Če ti ri sta bla (Hun ter 2011: 35). 

Vi so ke sti je ne pred sta vlja ju sve to mje sto za
mač ke u či jem tu ne lu je skri ve na „sve ta Mje se če -
va sti je na” (Hun ter 2012a: 34). Ulaz u Mje se če vu
sti je nu na zi va se Maj či na usta i pre do čen je kao
„če tvr ta sti otvor is pod ka me ne iz bo či ne”, od nosno
tu nel (Hun ter 2013: 32–33). Naj ve ću pa žnju ro -
ma nesk nih pro ta go ni sta za o ku plja Mje se če va sti -
je na ko ja se na la zi „du bo ko is pod ze mlje” i „svije -
tli u ta mi” jer je ve za na za ce re mo ni ju ini ci ja ci je
pred vod ni ka kla na či ji je za da tak bio pro ve sti noć
na njoj, ka ko bi po di je lio sno ve s du ša ma Kla na
Zvi je zda (Hun ter 2011: 132). Po tan ko je opi sa na
u po sljed njem ro ma nu Is ku še nje ta me (2013):

Va tre no Sr ce je [...] osje tio [...] da se tu nel otva -
ra u pe ći nu. Vi so ko iz nad nje go ve gla ve, ru pa u
kro vu ot kri va la je ko ma dić noć nog ne ba. Kroz nju
je ula zi la zra ka mje se či ne i pa da la di rekt no na ka -
men na sred pe ći ne. [...] Vi dio je Mje se čev ka men
jed nom pri je, ali za bo ra vio je ko li ko je ne vje ro ja -
tan. Vi si ne oko tri re pa, a su ža vao se pre ma vr hu,
taj je bli sta vi kri stal re flek ti rao mje se či nu po put
zvi je zde ko ja je pa la na ze mlju. Bi je la je svje tlost
oba sja va la ci je lu pe ći nu [...] (Hun ter 2013: 33–34).

U ro ma ni ma U di vlji ni (2011) i Taj na šu ma
(2012b) uoč lji vi su neš to štu ri ji opi si Mje se če ve
sti je ne, gdje sto ji da se „bli sta la kao da je sa či nje -
na od ne bro je nih ka plji ca ro se” i da Mje se čev ka -
men „sja za slje plju ju ćim bi je lim sja jem [...], ne ze -
malj skom svje tloš ću” (Hun ter 2011: 145; Hun ter
2012b: 202). 

Pri vlač nost i mi stič nost spo me nu tih fan ta stič -
nih mje sta do dat no su po ja ča ne kroz je zič ne iz ra -
ze sve to, sjaj no, bli sta vo, za slje plju ju će, ne ze maljsko,
i sl., ka ko bi se mla dim re ci pi jen ti ma što bo lje
doča rao taj fan ta stič ni fik ci o nal ni svi jet. Go vo re -

ći o fik ci o nal nim svje to vi ma, Kri sti na Gi a co met -
ti (2013) ih di je li na fan ta stič ne i re a li stič ne. Pri -
tom tu ma či da fan ta stič ne fik ci o nal ne svje to ve
„tre ba shva ti ti kao au to nom ne struk tu re ko je, uz
re a li stič ne, sa dr že i ve li ki broj fan ta stič nih ele me -
na ta” (2013: 53). Ka ko se rad nja ro ma nesk nog
seri ja la od vi ja u šu mi ko ja obi lu je lo ka ci ja ma ko -
ji ma se pri da ju fan ta stič ne ko no ta ci je, mo že se
za klju či ti da je ov dje ri ječ o fan ta stič nom fik ci o -
nal nom svi je tu. 

U bli zi ni šu me, na sred či sti ne, na la zi se i pod -
ruč je Če ti ri sta bla i tu se „sa sta ju pod ruč ja sva če -
ti ri kla na” (Hun ter 2011: 48). Da ka ko, kod tih
hra sto va sa sta ju se „u mi ru sva kog pu nog Mje se -
ca” i „šum ske mač ke iz sva če ti ri kla na” ka ko bi
raz mi je ni le no vo sti ve za ne za re cent na do ga đa nja
(Hun ter 2012a: 17). Ve o ma je za mjet na sim bo li -
ka ve za na za Če ti ri sta bla ko ja spa ja ju če ti ri te ri -
to ri ja če ti ri ju kla no va ma ča ka – Klan Gro ma,
Klan Vje tra, Klan Ri je ke i Klan Sje ne. Na i me, broj
4 pred sta vlja „struk tu ru, sta bil nost”, „cje lo vi tost,
[...] taj no vi tost”, „pri sut nost u sa daš njem tre nut -
ku”, po ve zu je se sa „ži vot nim ci klu si ma, go diš -
njim do bi ma, Ze mljom i pri ro dom”, te „upu ću je
na po tre bu za po sta vlja njem sna žnog te me lja” na
ko jem će se „gra di ti sve osta lo” (Šu le ski 2019). Još
su pi ta go rej ci dr ža li da je broj 4 sa vr še ni broj i
sim bol Bo ga (Hall 1928: 211). S ob zi rom na to da
se Klan Zvi je zda na ne ki na čin mo že po is to vje ti ti
s mač jim bo žan stvom, u Kla nu Gro ma i Kla nu
Vje tra ja vlja se uz ne mi re nost kad je Ti gr o va Zvi -
je zda udru ži la Klan Sje ne i Klan Ri je ke u na sto -
ja nju da za vla da i osta lim dva ma kla no vi ma koji
su že lje li ži vje ti u „skla du sa drev nim tra di ci ja ma
Kla na Zvi je zda” (Hun ter 2013: 127):

Če ti ri kla na tre ba ju ži vje ti u šu mi [...]. Baš kao
što po sto je Če ti ri sta bla i če ti ri go diš nja do ba, ta ko
je Klan Zvi je zda htio da bu du če ti ri kla na (Hun ter
2012a: 22).
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e) Fan ta stič ni li ko vi

U li ko ve či je su fan ta stič ne spo sob no sti naj -
izra že ni je, osim pri pad ni ka Kla na Zvi je zda o ko -
je mu je bi lo ri je či, ubra ja ju se vi da ri ce i pred -
vodni ci kla no va. Sva ki klan ima svo ju vi da ri cu ili
vi da ra ko ji bri ne o nji ho vim čla no vi ma. Baš kao i
pred vod ni ci, vi da ri ce mo ra ju pro ći taj ni ob red ini -
ci ja ci je „u vri je me po lu mje se ca” kod Maj či nih
usta, ka ko bi ih „Klan Zvi je zda pri hva tio u pri sut -
no sti osta lih vi da ri ca” (Hun ter 2012b: 135). Po
ini ci ja ci ji, vi da ri ce i vi da ri do bi va ju i „po seb ne
mo ći od Kla na Zvi je zda” (Ibid.: 202). Pri mje ri ce,
oni ko mu ni ci ra ju s Kla nom Zvi je zda što je pre do -
če no u ro ma nu Olu ja i bi jes (2012c): 

[...] vi dar po dig ne gla vu ni je mo se za hva lju ju ći rat -
nič kim pre ci ma [...]. Žmir ka ju ći zbog svje tla zvi je -
zda, za ču je gla so ve du ša ka ko mu ža mo re ne gdje
du bo ko u gla vi. Šap ta li su o sjaj nim bit ka ma u bu -
duć no sti [...]. Ova je zvi je zda pre no si la pu no vi še
od pu ke po ru ke pre ži vlja va nja (Hun ter 2012c: 2).

Da kle, ulo ga vi da ra i vi da ri ca sa sto ji se u tuma -
če nju zna me na ko ji do bi va ju od Kla na Zvi je zda –
bi lo na ja vi ili u pro roč kim sno vi ma, u pro u ča va -
nju Sre br nog pu ta „u tre nut ku ma či će va ro đe nja”
ka ko bi se po ku ša la pred vi dje ti nji ho va sud bi na,
ali i u li je če nju pri pad ni ka svo jih kla no va (Ibid.:
25). Vi da ri u li je če nju ko ri ste is klju či vo lje ko vi to
bi lje, po put ne ve na i di vljeg češ nja ka za ugri ze
šta ko ra, la van de za pre hla du, ma ko vih sje men ki
pro tiv bo lo va, sto li sni ka za is cje lji va nje ra na, bo -
bi ca smre ke za bol u že lu cu, ko re jo he za zu bo bo -
lju, mač je me tvi ce za ze le ni ka šalj, itd. Lje ko vi to
bi lje ne ri jet ko se ko ri sti u kom bi na ci ji s ne kom
tva ri ži vo tinj skog po ri je kla – sok pre sli ce i pa u ko -
va mre ža slu že za za u sta vlja nje kr va re nja, a ma -
ho vi na na to plje na miš jom žu či pro tiv kr pe lja.

Upra vo se u to me ogle da raz li ka iz me đu an tro po -
morf nog i re a li stič kog ob li ko va nja ro ma nesk nih
li ko va. Dok su klan ske mač ke iz ra zi to an tro po -
morf ne, osta le šum ske ži vo ti nje slu že is klju či vo
za hra nu ili li je če nje. 

Na da lje, u fan ta stič ne li ko ve ubra ja ju se i
pred vod ni ci kla no va. Već je bi lo ri je či o nji ho voj
ce re mo ni ji ini ci ja ci je, sto ga će fo kus u na stav ku
bi ti na nji ho vim dru gim fan ta stič nim spo sob no -
sti ma. Kao i vi da ri, pred vod ni ci kla no va ko mu ni -
ci ra ju sa Kla nom Zvi je zda, a u tom kon tek stu po -
se bi ce je za ni mljiv pr o ta go nist Va tre na Zvi je zda.
Na i me, još dok je bio ‘sa mo’ rat nik Va tre no Sr ce,
imao je pr o roč ke sno ve o bu duć no sti ka kve su sa -
nja li sa mo pred vod ni ci i vi da ri, a ko ji su se na po -
sljet ku i ob i sti ni li:

I pri je je ova ko sa njao – sno ve ko ji su po sli je do -
i sta i po sta li stvar nost. Po sljed nje što je Va tre no
Srce htio bi lo je da Ti gro va Kan dža po sum nja da on
ima spo sob no sti ko je se is klju či vo pri pi su ju mač -
ka ma vi da ri ca ma (Hun ter 2012a: 9). 

Da kle, na sim bo lič ki na čin sno vi su uka zi vali
na to da je Va tre no Sr ce ‘iza bra nik’ Kla na Zvi je -
zda ko ji će po sta ti pred vod nik Kla na Gro ma, ka -
ko bi spa sio sve kla no ve od pr o pa sti i Ti gr o ve Kan -
dže, želj nog mo ći i vla da vi ne. 

Kao i svi pred vod ni ci, Va tre na Zvi je zda imao
je spo sob nost vra ti ti se iz mr tvih s ob zi rom na to
da su pred vod ni ci ima li de vet ži vo ta ko je im je da -
ro vao Klan Zvi je zda. Pri tom je ula zio u „pred vod -
nič ki trans u ko jem gu bi je dan ži vot” (Hun ter
2013: 179). 

Sa gle da li se na ve de no u kon tek stu te ma, raz -
vid no je da je upra vo san je dan od zna čaj ni jih fan -
ta stič nih ele me na ta. Pre u zi ma ju ći To do ro vlje vu
(1970) po dje lu te ma u fan ta stič noj knji žev no sti
na ja-te me i ti-te me, Pa vli čić eks pli ci ra da se u
ja-te ma ma san ja vlja kao je dan od mo ti va, a po -
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ne kad se „sta tus zbi va nja ne da de fi ni ra ti kao san
ili ja va” (Pa vli čić 2000: 78). Spo me nu to se ogle da
u ne pre sta nim pre i spi ti va nji ma i sum nja ma Va -
tre ne Zvi je zde ra di li se ui sti nu o nje go vim sno vi -
ma ili su se zbi va nja ostva ri la na ja vi. 

f) Pre o sta li fan ta stič ni ele men ti

U se ri ja lu War ri or Cats ja vlja ju se i mno gi dru -
gi fan ta stič ni ele men ti. Pri mje ri ce, vri je me se di -
je li na do ba ze len li sta, li sto pa da i bez li sta. Od stu -
pa ju ći od stvar no snih na zi va za go diš nja do ba, ovi
sim bo lič ki na zi vi da ju na slu ti ti o ko jim je mje se -
ci ma u go di ni ri ječ. 

Na da lje, kod sva ke ce re mo ni je član kla na koji
je sre diš nja fi gu ra ce re mo ni je do bi va no vo ime.
Ta ko je mač ko lju bi mac Cr ven ko pri hva tio ime Va -
tre na Ša pa kad se pri dru žio Kla nu Gro ma. Kad je
po stao klan ski rat nik do bio je ime Va tre no Sr ce,
a po stav ši pred vod nik kla na do bio je „‘zvi je zdu’ u
ime nu” pa je od Va tre nog Sr ca po stao Va tre na
Zvi je zda (Hun ter 2011: 132). Iz mje ne ime na sim -
bo lič ki po ka zu ju gdje se po je di na mač ka na la zi u
klan skoj hi je rar hi ji. 

Za ni mlji vo je da je Mje sec je dan od sre diš njih
sim bo la u ro ma ni ma. Mo že se sre sti u na zi vi ma
kao što su Mje se čev ka men i Mje se če va sti je na.
Po sto ji vje ro va nje da je Klan Zvi je zda lju tit ako
oblak pre kri je Mje sec. Od re đe ne ce re mo ni je ini -
ci ja ci ja od vi ja ju se za raz li či tih Mje se če vih fa za:
ini ci ja ci ja vi da ri ca je za vri je me po lu mje se ca, ini -
ci ja ci ja no va ka kad je Mje sec na vr hun cu, ini ci ja -
ci ja za mje ni ka pred vod ni ka pri je vi so kog Mje se -
ca, a ini ci ja ci ja pred vod ni ka za pu nog Mje se ca.
Osim to ga, pred vod ni ci kla no va sa sta ju se sva kog
pu nog Mje se ca, a vi da ri ce do bi va ju po seb ne vi -
dar ske mo ći za vri je me mla dog Mje se ca. Fan ta -
stič na knji žev nost ne ri jet ko cr pi in spi ra ci ju iz mi -

to va (a i sa mi mi to vi po sje du ju fan ta stič ne ele -
men te) pa je i Mje sec sa svo jim sim bo lič kim zna -
če nji ma za u zeo svo je mje sto u ro ma ni ma (usp.
Trębicki 2011). Pri mje ri ce, Lu na je bo ži ca Mje se -
ca ko ja po tje če iz rim ske mi to lo gi je (usp. Ša ran
2011), a u astro lo gi ji se Mje sec tu ma či kao neš to
što uzro ku je pro mje ne (usp. Bi e der mann 1994,
pre ma: Ku lo vić 2020). U ro ma ni ma se na ve de no
uo ča va kroz pro mje ne po lo ža ja i funk ci ja ma ča -
ka unu tar kla na ko je se ostva ru ju za vri je me raz -
li či tih Mje se če vih fa za. 

3. War ri or Cats i po pu lar na kul tu ra

Po pu lar na kul tu ra bi tan je seg ment su vre me -
nog do ba. U skla du s pred sta vlje nim zna če nji ma
po pu lar no ga u uvod nom di je lu ra da, za po pu lar -
nu kul tu ru mo že se re ći da je „te melj su vre me ne
kul tu re” (La baš i Mi ho vi lo vić 2011, pre ma: Slunj -
ski 2019: 77), tj. „post mo der ni okvir iz ra ža va nja”
(Ne delj ko vić 2012, pre ma: Slunj ski 2020b: 285). 

Evi dent no je da utje ca ji po pu lar ne kul tu re ni -
su za o biš li ni knji žev ne svje to ve, što je uoč lji vo i
u kon tek stu se ri ja la War ri or Cats. Na i me, upi še li
se po jam ‘War ri or Cats’ u Go o gle o vu tra ži li cu3, do -
bi va se im pre si van broj – 47.500.000 po ve zni ca.
Sam broj po ve zni ca svje do či o ve li koj po pu lar no -
sti ro ma na. No, po sta vlja se pi ta nje zaš to je to ta -
ko. Kao ne ki raz lo zi po pu lar no sti War ri or Cats se -
ri ja la mo gu se na ve sti ani ma li stič ki li ko vi ko ji su
dje ci ve o ma do pa dlji vi, po go to vo u svo joj an tro -
po mor fi zi ra noj ina či ci. Za tim, pu sto lov nost kao
obi ljež je ro ma na sva ka ko je do pri ni je lo na pe to sti
ro ma nesk ne rad nje ko ja po ti če mla dog re ci pi jenta
na dalj nje či ta nje, ka ko bi ot krio sve avan tu re ko -
je do ži vlja va ju sim pa tič ni li ko vi. I na po sljet ku,
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fan ta stič ni ele men ti pri do no se taj no vi to sti i uzbu -
dlji vo sti (ka ko rad nje, ta ko i ro ma nesk nih li ko va),
či ne ći onaj fi nal to uch, upot pu nju ju ći se ri jal na
svim ro ma nesk nim ra zi na ma.

Po pu lar nost War ri or Cats knji žev ne pro duk ci -
je ogle da se u im pre siv nom bro ju iz da nja ra zno -
vr snih knji žev nih dje la. Po sto ji se dam se ri ja la
War ri or Cats ro ma na (ukup no če tr de set ro ma na),
tri na est su per e di ci ja War ri ors, se dam na est bro je -
va War ri ors man ga stri po va, pet na est knji ga War -
ri ors no ve la i šest War ri ors vo di ča za bo lje upo -
zna va nje kla no va. Osim to ga, se ri ja li War ri or Cats
do stup ni su kao au di ok nji ge. Uz knji žev na dje la,
po sto ji i igra u ko joj je mo gu će kre i ra ti svo jeg
mač jeg rat ni ka, igra u ko joj se po sta vlja ju pi ta nja
na ko ja od go va ra Klan Zvi je zda i kviz ko ji ot kri va
ko ja si War ri or mač ka. Sve do sad na ve de no na la -
zi se na po pi su na slu žbe noj stra ni ci War ri or -
Cats.com . 

Što se ti če kri tič kih osvr ta, War ri or Cats dje la
uglav nom su pri mi la po zi tiv ne kri ti ke. Da po pu -
lar nost ne ovi si o knji žev nim na gra da ma već o re -
cep ci ji pu bli ke po naj bo lje je is ka za no u to me što
dje la ni su pri mi la ni ka kvu zna čaj ni ju knji žev nu
na gra du, a ipak su uvrš te na u New York Ti mes
Best sel ler List kao naj pro da va ni je dje lo u raz do -
blju od „ukup no 117 tje da na, za ključ no sa 24. stu -
de no ga 2013. go di ne” (World He ri ta ge Encyclo -
pedia, 2013). Dje ca su ‘za slu žna’ za po pu lar nost
se ri ja la, ali su i naj bo lji kon zu men ti po pu lar no -
kul tur nih pro iz vo da. Po slje dič no to mu, osmiš lje -
ni su mno go broj ni pro iz vo di ve za ni uz War ri or
mač ke: odjev ni pred me ti, pli ša ne igrač ke, škol ske
po trepšti ne, na kit, be dže vi, pri vje sci, ozna ke za
knji ge, ša li ce, itd. Da kle, po pu lar na kul tu ra na ne -
ki na čin uvje tu je što je po pu la r no u od re đe nom
tre nut ku, ali jed na ko ta ko i (u ovom slu ča ju knji -
žev na) dje la ob li ku ju po pu lar nu kul tu ru i po sta -
ju nje zin sa stav ni dio. 

4. Za klju čak

U su vre me nom vre me nu do la zi do bu ja nja
knji žev ne pro duk ci je, a pre gršt ra zno li kih dje la
bo ri se za svo ju či ta telj sku pu bli ku raz li či tim stra -
te gi ja ma. Ta ko au to ri po se žu za te ma ma, li ko vima
i dru gim ele men ti ma ne bi li svo je stva ra laš tvo
pri bli ži li ci lja noj sku pi ni re ci pi je na ta. Stva ra nje
za dje cu i mla de po seb no je iza zov no s ob zi rom
na to da je te že pri do bi ti (i za dr ža ti) nji ho vu pa -
žnju jer je mla dim či ta te lji ma isto vre me no za ni -
mlji vo ono što im je po zna to i bli sko, ali ih isto ta -
ko za o ku plja iz maš ta no i neo bič no. 

Se ri jal War ri or Cats iz vr stan je pri mjer vješ tog
kom bi ni ra nja pu sto lov nih i fan ta stič nih ele me na -
ta, što mu je osi gu ra lo sta tus best sel le ra. Avan tu -
ri stič ka obi ljež ja za mjet na su na ra zi ni ro ma nesk -
ne rad nje, a fan ta stič na se za mje ću ju na ra zi ni
obli ko va nja li ko va, ali i u kon tek stu sva ko dnev -
nih pre o ku pa ci ja ro ma nesk nih pro ta go ni sta. Li -
ko vi u ro ma ni ma an tro po mor fi zi ra ne su mač ke,
a me đu nji ma se po fan ta stič nim obi ljež ji ma is ti -
ču Klan Zvi je zda, vi da ri ce i pred vod ni ci. Klan Zvi -
je zda či ne ne be ski rat ni ci či ja je ulo ga bri ga o
klan skim mač ka ma. Isto ta ko, taj nad na rav ni klan
sre diš nja je fi gu ra svih zbi va nja u ži vo ti ma ma ča -
ka če ti ri ju kla no va. Sva klan ska vje ro va nja i ce re -
mo ni je ve za ne su uz Klan Zvi je zda i obi lje že ne
fan ta stič nim, pri če mu sim bo li ka igra va žnu ulo -
gu u tu ma če nju fan ta stič nog. S Kla nom Zvi je zda
po seb no su čvr sto po ve za ne vi da ri ce i pred stav ni -
ci kla no va. Oni ima ju spo sob nost ko mu ni ka ci je s
pre ci ma pa im za to Klan Zvi je zda ša lje pro roč ke
sno ve, ka ko bi ih što bo lje pri pre mio za ži vot ne
iza zo ve. U ro ma ni ma se ja vlja ju i mno ge lo ka ci je
ko je su po svo jim obi ljež ji ma fan ta stič ne. Naj za -
ni mlji vi ja fan ta stič na mje sta sva ka ko su Sre br na
sta za, Mje se če va sti je na i Če ti ri sta bla. Od osta lih
fan ta stič nih ele me na ta is ti ču se iz maš ta ni na zi vi
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za do ba u go di ni, sim bo li ka mi je nja nja ime na u
ce re mo ni ja ma ini ci ja ci je, te Mje sec i nje go va sim -
bo lič na zna če nja i ulo ga u vje ro va nji ma kla no va.

Ka ko je su vre me no vri je me obi lje že no po pu -
lar no kul tur nim sil ni ca ma, se ri jal War ri or Cats po -
stao je dio po pu lar ne kul tu re za hva lju ju ći iz nim -
no do br oj re cep ci ji od stra ne mla dih či ta te lja.
Veli ki in te res či ta te lja za fan ta stič ne pu sto lo vi ne
mač jih kla no va re zul ti rao je eks pan zi jom knji žev -
nih dje la, ali i po pu lar no kul tur nih pro iz vo da kao
što su on li ne igre i kvi zo vi, odjev ni pred me ti i
mno ge dru ge škol ske i de ko ra tiv ne po trepšti ne.
U to me je is ka zan me đu od nos po pu lar ne kul tu re
i se ri ja la War ri or Cats. 

Au to ri ce War ri or Cats se ri ja la us pješ no su re -
a li zi ra le svo je za mi sli pri ob li ko va nju knji žev nih
dje la, što po tvr đu je i či nje ni ca da se ro ma ni mo -
gu pro na ći u pre ve de nim iz da nji ma, na mno gim
svjet skim je zi ci ma. Sto ga, nji hov ro ma nesk ni kor -
pus za si gur no vri je di to plo pre po ru či ti dječ jim, ali
i onim ma lo sta ri jim či ta te lji ma. 
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Kri sti na S. SLUNJ SKI

FAN TA STIC ELE MENTS IN WAR RI OR CATS
SE RI ES AND IN TER RE LA TION BET WE EN

NOVELS AN PO PU LAR CUL TU RE

Sum mary

War ri or Cats se ri es is a world-known best sel ler spe ci -
fic in a sen se that se ve ral aut hors hi de be hind Erin Hun -
ter’s pse u donym. The bo ok is an adven tu re se ri es for
chil dren and youth, with ani mals, pre ci sely cats, as main
cha rac ters. The se ri es enjoys gre at po pu la rity ac ross the
world, thanks to its adven tu ro us cha rac ters, ani mal pro -
ta go nists and fan ta stic ele ments. Af ter a bri ef the o re ti -
cal in sight in to po pu lar cul tu re and fan ta stic, this pa per
analyses va ri o us fan ta stic ele ments re la ted to ani ma li stic
cha rac ters, na mes as sig ned to them, the ir ce re mo ni es,
and be li efs. The in ter re la tion bet we en War ri or Cats no -
vels and po pu lar cul tu re is al so con si de red. The analysis
en com pas ses the first 6 War ri or Cats no vels ava i la ble in
the Cro a tian lan gu a ge from 2011 on wards.

Key words: ani ma li stic cha rac ters, chil dren’s and
youth li te ra tu re, Erin Hun ter, fan ta stic ele ments, po pu -
lar cul tu re, War ri or Cats se ri es
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СА ЖЕ ТАК: Рад се на при ме ру три ло ги је Ми не Д.
То до ро вић – Вир све то ва (2012а), Га миж (2012б) и Маг -
ма (2016)1 – ба ви основ ним ви до ви ма ка рак те ри за ци -
је не људ ских и над људ ских би ћа (на ни воу ли ка и на
ни воу вр сте): име но ва њем, фи зич ким опи сом, пси хо -
ло шком ка рак те ри за ци јом, по ступ ци ма као ви дом по -
сред не ка рак те ри за ци је. Циљ ра да је сте од ре ђи ва ње
мо гу ћег ти по ло шког мо де ла и ука зи ва ње на основ не
по ступ ке у ка рак те ри за ци ји ли ко ва. По себ на па жња
по све ће на је ка рак те ри за ци ји по зи тив них и не га тив -
них ли ко ва, од но сно до брих и злих вр ста, и ве за ма које
се ме ђу овим по ступ ци ма ус по ста вља ју, где су уо че ни
од ре ђе ни уста ље ни ко ра ци. Де скрип ци ја и екс пли ка -
ци ја по ка зу ју да су из об ли че ње, уве ли ча ва ње/ума њи -
ва ње те кон тра сти ра ње сред ства за ис ти ца ње фи -
зичких осо би на. Ху мор и од нос пре ма дру ги ма, али и
пре ма мо ћи, упо тре бље ни су ка ко за пси хо ло шко, тако
и за фи зич ко об ли ко ва ње ли ко ва, при че му се же ља за
мо ћи не га тив них ју на ка по ка зу је као оно што их из об -
ли ча ва и су прот ста вља скла ду и хар мо ни ји ко ји влада -
ју ме ђу по зи тив ним ју на ци ма, од ли ку ју ћи и њих са ме.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: лик, вр ста, име но ва ње, де скрип -
ци ја, ка рак тер, по сред на ка рак те ри за ци ја

Те ма ко ју смо пр вот но при ја ви ле за са ве то -
ва ње Зма је вих деч јих ига ра, под име ном Де мон -
ска би ћа у са вре ме ном срп ском ро ма ну за де цу,

по ка за ла се у овом об ли ку и оби му у ко ме је за -
ми шље на и пре ам би ци о зном и, па ра док сал но,
не до вољ но об у хват ном. Рад ко ји би об у хва тио
сва де мон ска би ћа у са вре ме ном срп ском ро -
ма ну за де цу, чак и ка да се спро ве де вр ло строг
и ре стрик ти ван из бор гра ђе, био би пре о би ман.
Исто вре ме но, по ка за ло се да је по ку шај би ло
ка квог ти по ло шког ис тра жи ва ња не пот пун без
са гле да ва ња и по зи тив них и не га тив них ли ко -
ва / до брих и злих вр ста, по што је њи хо ва ка -
рак те ри за ци ја, од име но ва ња, пре ко фи зич ког
из гле да, до пси хо ло ги је и ка рак те ра, ме ђу соб -
но су штин ски усло вље на.

То ком ра да опре де ли ле смо се и за вред но -
сно не у трал ни је од ред ни це не људ ска и над људ -
ска би ћа, по што се по јам де мон/де мон ски у
сва ко днев ној упо тре би чвр сто ве зао за сво је
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уже, не га тив но зна че ње2, на су прот оном вред -
но сно не у трал ном ши рем зна че њу, уо би ча је -
ном у ет но ло шким, ан тро по ло шким и фол кло -
ри стич ким из у ча ва њи ма, где де мон озна ча ва
ши рок круг нат при род них би ћа, по сред ни ка из -
ме ђу људ ског и зе маљ ског све та, ко ји се, пре -
ма гло бал но рас про стра ње ним ве ро ва њи ма, че -
сто и ра до ме ша ју у људ ску суд би ну, ути чу ћи
бит но на њу и у до бр ом и у ло шем сми слу.3

Вред но сно не у трал ни де мо ни об у хва та ју жи -
вописну, еклек тич ну ме ша ви ну не људ ских и
надљуд ских би ћа4 из обла сти ни же ми то ло ги је5,
ко ја при па да ју на род ним ве ро ва њи ма и на се -
ља ва ју жа нр о ве усме не књи жев но сти, пре све -
га бај ке и пре да ња. (Ову сфе ру ве ро ва ња Чај -
кано вић је на зи вао „на род ном ре ли ги јом” –
Чај ка но вић I: 396.)

У обла сти ко јом се ба ви мо, овом пан де мо ни -
ју му из усме не тра ди ци је при дру жу ју се и би -
ћа на ста ла у ма шти по је ди них ау то ра, би ло као
пре ра да фол клор них и мит ских пред ло жа ка,
би ло као пр о из вод пи шче ве ма ште, или, нај че -
шће, као ма ње-ви ше не ра за зна тљи ви спој јед -
ног и дру гог. Ово ме се, та ко ђе, при кљу чу ју ши -

ро ко рас про стра ње ни (и по ути ца ју на пред ста -
ве са вре ме не ма сов не кул ту ре до ми нант ни)
фик тив ни све то ви фил ма/те ле ви зи је, стри па,
елек трон ских ига ра, ин тер не та. Сло же ност ре -
ла ци ја ко је се ме ђу овим раз ли чи тим им пул си -
ма ус по ста вља ју та ква је да је под јед на ко не мо -
гу ће фор ми ра ње не ке оп ште де дук тив не те о -
риј ске ма три це, као ни ус по ста вља ње пот пу ног
ин дук тив ног су да. Та ко гле да но, ра зло жни јим
нам се чи ни пут од по је ди нач них књи жев них
све то ва ка има ги нар ном (мул ти)вер зу му ли ко -
ва и при ча ко ји они гра де.

Као основ ни вид ка рак те ри за ци је6, раз ма -
тра ле смо име но ва ње ли ко ва и вр ста, по што је
име, пре ма То ма шев ском, „нај про сти ји чи ни -
лац ка рак те ри сти ке” ју на ка (1972: 219). За име -
на сво јих но се ћих ли ко ва Ми на То до ро вић би -
ра два име на из на ро да – До бри ца и Љу та.7 Ово
по то ње име би нам се из да на шње пер спек ти ве
мо гло учи ни ти нео бич но и по е ти зо ва но, ме ђу -
тим, пре ма Сте ва но ви ћу, то је са мо јед на од
ина чи ца име на Љу ти ца, уз ко је сто ји од ре ђе ње
давн. (дав на шњи – М. З.) (2014: 175).8 При ли -
ком гра ђе ња ових ли ко ва То до ро ви ће ва при -
бега ва по ступ ку сво је вр сне ин вер зи је – Љу та
Чи чак (и пре зи ме му је нео бич но, а уз то и „бо -
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ку СА НУ та ко ђе је ис кљу чи во вред но сно не га тив на (в.
РСХКНЈ/IV: 197). Из у зе так је Ве ли ки реч ник стра них ре чи и
из ра за Клај на и Шип ке ко ји да је ши ре од ре ђе ње, по ко ме је
де мон „1. ми тол. код ста рих Гр ка по лу бо жан ство, по сред ник
из ме ђу бо го ва и љу ди; нат при род но би ће ве за но за суд би ну
јед ног чо ве ка и кра ја”, а тек по том сле де вред но сно не га тив -
на од ре ђе ња (ВР СР: 334).

3 „Д. услов но озна ча ва ју она нат при род на би ћа, ко ја ни су
бо го ви и у од но су на бо го ве за у зи ма ју ни же ме сто у хи је рар -
хи ји (или се на ла зе на ни жем ни воу у од ре ђе ном ми то ло -
шком си сте му)” – МНМ I: 366. 

4 Од ред ни це не људ ски и над људ ски ука зу ју на би ћа ко ја су,
са ста но ви шта Фра је ве (Her man Nor throp Frye) ти по ло ги је
над моћ на по вр сти чо ве ку, иа ко на кон крет ној гра ђи ни је
увек ла ко ус по ста ви ти ди стинк ци ју из ме ђу над моћ но сти „у
сте пе ну” и оне „по вр сти” (1979: 45).

5 О пој му ни жа ми то ло ги ја в. МНМ II: 215–217. О сло вен -
ској ни жој ми то ло ги ји, в. 455.

6 „’Ка рак те ри са ње’ лич но сти је по сту пак за ње но рас по -
зна ва ње. Под ’ка рак те ри сти ком’ ми сли мо на си стем мо ти ва
не рас ки ди во ве за них за од ре ђе ну лич ност. У ужем сми слу
под ка рак те ри сти ком се раз у ме ју мо ти ви ко ји од ре ђу ју пси -
ху лич но сти, њен ’ка рак тер’” (То ма шев ски 1972: 219).

7 Глав ним ју на ци ма ова два ли ка чи ни то што у ро ма ну
они пре те жно има ју уло гу фо ка ли за то ра (до ма њих од сту -
па ња до ла зи са мо у тре ћем де лу три ло ги је) – при по ве да ње
се пре те жно од ви ја из њи хо ве скуп не тач ке гле ди шта (Že net
[Gérard Ge net te] 1995: 83–86).

8 Са глав ним јун ци ма нас, ина че, упо зна је Пе ра Ло жач,
са свим ус пу тан али све при су тан лик, „ју нак ур ба не кул ту ре,
не ва жни лик са не бит ном функ ци јом ко га сви зна ју” (https://
vu kaj li ja.co m/pe ra-lo zac), ко ји чи та го во ре при ли ком њи хо -
вог од ла ска у пен зи ју.



дљи ка во”, од бој но) је сте до бро ћу дан, благ, дру -
же љу бив, док је До бри ца Ж за тво рен у се бе, не -
при сту па чан, на из глед хла дан, ни по што зло на -
ме ран, али не и на ро чи то при ја тељ ски на стро -
јен пре ма љу ди ма. Ме ђу тим, бу ду ћи да ју на ци
то ком сво јих пу сто ло ви на и про ла за ка кроз вир
све то ва би ва ју све мла ђи, ове њи хо ве осо би не
се ме ња ју: Љу та по ста је све гру бљи, од луч ни ји,
па и љу ћи, на ро чи то у од но си ма са Ми куш, док
До бри ца би ва све мек ши и то пли ји у од но си ма
с дру ги ма.9 Овој дво ји ци људ ских ли ко ва при -
дру жу је се и Ли ди ја Сер ге јев на / Ли да (ка сни је
Та тја на/Та ња), дав на шња по зна ни ца из Ру си је. 

Оста ли ју на ци има ју, ка ко би Ве ли кић ре као,
име на без ко ор ди на та10 – Анос, Но сел, Ра ви лус,
Ра вал, Ор га ми он, Ра на ја, Ре гво рус, Врев шин,
Га миж (за до во љи ће мо се ов де на во ђе њем са мо
глав них ју на ка, док је спи сак свих ли ко ва да ка -
ко ду жи, али не и ма ње жи во пи сан ка да је о
име ни ма реч). Ова име на сво јом нео бич но шћу
и зву ча њем до не кле под се ћа ју на име на ју на ка
Тол ки но вог (Tol kien) Го спо да ра пр сте но ва (Ара -
горн, Ле го лас, Ел ронд...), а у од ре ђе ној ме ри
сле де и ло ги ку: не при ја тан лик но си име не у -
год ног зву ча ња или зна че ња11. Из у зе так су два
жен ска име на: Ми куш сво јим гла сов ним са ста -
вом асо ци ра на Мо кош, са мо ње ну бла жу, ко -
мич ну вер зи ју (на шта и по и гра ва ње име ном
упу ћу је); а Ру са ли ка не дво сми сле но ли чи на
ру сал ку, јер је и са ма во де на ви ла, баш као и ру -
сал ка у ве ро ва њи ма сло вен ских на ро да. И у
овом дру гом слу ча ју се ми ни мал ним ме ња њем
име на ме ња и ка рак тер јер no men est omen – Ру -
са ли ка ни је по ве за на са све том мр твих, ни ти је
не при ја тељ ски на стро је на пре ма љу ди ма, од но -
сно осим име ном ни чим дру гим не на ли ку је
ру сал ка ма, ко је се у на род ним ве ро ва њи ма че -
сто по ве зу ју са опа сним и злим де мо ни ма, ле -
пим, али по љу де коб ним (в. МНМ I: 240–241).12

И ме ђу „име ни ма без ко ор ди на та” има оних
у ко ји ма се кри ју раз ли чи те је зич ке игре, за ни -
мљи ве мла дим чи та о ци ма и уоп ште чи та о ци ма
са ис тан ча ним осе ћа јем за је зик. Нај у оч љи ви ја
су сва ка ко име на но са тих пи со ва – Анос и
Носел (чла но ви на ше дру жи не), Ги га но сан и
Ве ле но сор (вла да ри), Ино сан, Онок сли... Сва
име на му шких при пад ни ка овог до бро ћуд ног,
ве ли ко ду шног и нај пле ме ни ти јег од свих на ро -
да чу де сног све та као мо тив ну реч има ју име -
ни цу нос. Ба бу раст, окру гао нос ујед но је и
њихов нај ве ћи по нос и до сти же сво ју пу ну ве -
ли чи ну ка да по ста ну до вољ но зре ли да по је ду
се ме лили ба ле и стек ну ду го веч ност. За раз ли -
ку од пи со ва (но са тих, да бо ме – да ис ко ри сти -
мо че сту ша лу из ове три ло ги је)13, пи си це не -
ма ју име на та ко из ра зи те ети мо ло ги је: Ини ра,
Лор ли, Пеп. Иа ко ни су ни шта ма ње пле ме ни те
од сво јих су на род ни ка, оне ни су де лат не; њи -
хо ва уло га је да стр пљи во че ка ју сво је му же ве
и ба ве се до ма ћич ким по сло ви ма, у че му им
не ма рав них.

У име ни ма ових ју на ка уо ча ва мо још јед ну
по ја ву – асо нан цу. По на вља ње во ка ла и на ро -
чи то мар кан тан во кал о у ко ре ну њи хо вих име -
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9 Овим ау тор ка по ка зу је ко ли ко пе ри од (по но вље ног) пу -
бер те та ути че на про ме ну лич но сти. Про фе сор Јо ван Љу -
шта но вић је умео да ка же да се о ка рак те ру де те та не мо же
су ди ти „док не про ђе зла ви ла пу бер те та”.

10 „И ка кво Вам је то име? Ру ди? Без ко ор ди на та. Као да
ка же те ку хи ња, би цикл, та ба ке ра. По сто је име на без ко ор -
ди на та. Ре ци мо, Фи лип, Ана, Фа би јан, Оли вер, Мар тин, Ева,
Кон стан тин. Увек је то иста све тлост ко јој се не мо же от кри -
ти из вор” (Ve li kić 2008: 12).

11 Име Га миж асо ци ра на по тен ци јал но не у год не сли ке
гми за ња и гми за ва ца.

12 Као ре флекс те коб но сти у ро ма ну оста је за бра на кон -
так та љу ди с ви ле ња ци ма/ви ла ма, због њи хо ве ле по те и за -
во дљи во сти.

13 Сва ко пис, носaти пи со ви ће ау то мат ски ис пра ви ти:
„Но са ти”.



на асо ци ра ју на са му окру гла стост и ме ко ћу
пи сов ске по ја ве: они су они жи, зде па сти, за о -
бље ни. Асо нан ца се ја вља и у име ни ма оста лих
по зи тив них ју на ка: Ра ви лус, Ра вал, Ра на ја, док
уче ста лост со на на та до дат но ис ти че ла ко ћу и
сво је вр сну пе вљи вост њи хо вих име на. У јед ном
мо мен ту, ка да до би је злат ну нит у бра ди, Ра ви -
лус по ста је Ор ви лус јер се на кон тог, за ча роб -
ња ке ве о ма зна чај ног и жељ но иш че ки ва ног до -
га ђа ја пр ви слог у име ну за ме њу је сло гом ор.14

На су прот њи ма је су име на ве шти ца и ве шта -
ца: Црн гу ба, Гар хан, Гро зне берф са пот пу но ја -
сном ети мо ло ги јом – црн, гар, гро за, али и са
из ра же ном али те ра ци јом ко ја до дат но ис ти че
њи хо ву гру бост. И Ми ку ши на мај ка, ко ја се као
ча роб ни ца зва ла Ре ни, ка да пре ђе на дру гу
стра ну, до би ја име Вр ве шин. Још јед на чи ње -
ни ца је сиг ни фи кант на ка да го во ри мо о зву ча -
њу име на ју на ка – осим Ра на је, по зна те по пи -
то мој на ра ви и не мо гућ но сти да оду зме жи вот,
те Ра ви лу са, ко ји је члан дру жи не и ду го се ни -
је зна ло да ли ча роб њач ке мо ћи по се ду је он или
ње гов брат бли за нац, оста ли ча роб ња ци има ју
име на у ко ји ма се по зву ча њу ис ти чу кон со нан -
ти: Ро дер гров, Ор га ми он, Ре гво рус, Ран дор.
Сви они има ју моћ да оду зму жи вот и ти ме
пред ста вља ју би ћа из ра зи то по ви ше не мо ћи.
Ме ђу њи ма на ро чи то се ис ти че Ре гво рус, ко ји
је по стао Цр ни Маг по име ну Су ров гер. Пот пу -
но је ја сно да је реч о истом име ну чи та ном
уна зад, али се по ста вља пи та ње ко је од ових
име на је осми шље но ра ни је (или ни је...).

Цр ни Маг има још је дан на зив – Цр мас. До -
де ли ла му га је Ми куш, ина че ти ту ли са на на де -
ва чи ца име на:

– Ми куш, – зов ну ста ри ча роб њак мр ко. – Де -
ла сми сли име овом што ва здан за пит ку је.

– Лаф – од ва ли она тре нут но.

Древ ни је по гле да у чу ду: – Ка кво ти је то
име? Зар ни је тре ба ло да опи су је ње го ву ра до -
зна лост, за пит ки ва ње...

– Сад ти оћеш мно го зна јеш и за пит ки ваш
свашт. Ње му име – Лаф! Јер усу ди јо обра ти се
теб, ија ко ти нам ћор не ви ђен [...] (Маг ма: 201).

Ми куш је ку мо ва ла и дру гим ша ка стим – Згу -
жвон, јер је из гле дао као згу жван кад је ис пао
из Спу жва стог, си вог, ту жног би ћа са Очај ног
све та; Не чу ја, јер је то ли ко ти ха да се је два чује. 

Ма ла Ми куш је по све нео бич на ма ла ве шти -
ца ка рак те ри стич ног на чи на го во ра и још ка -
рак те ри стич ни јег ми ри са, по што се не ку па ни
за жи ву гла ву. Осим што би ћи ма на де ва име на,
она да је име на и ства ри ма, па се та ко њен ше -
шир зо ве Га гли ца, а ово „го лиц љи во” име од мах
упу ћу је на то да ње го ва вла сни ца ни ка ко не мо -
же би ти за стра шу ју ћа. Ра ви лу со вом ма чу је да -
ла име Неб ни јер „Га ис ко во гром, кол ко чуо ја,
Ми куш лич но. Га на зо веш – Неб ни” (Вир: 109),
и оста ла при то ме иа ко се вла сни ку тај не пра -
вил ни об лик за не бе ски ни ка ко ни је до пао:

Го спо дин До бри ца Ж се осмех ну за се бе. Се -
тио се ка ко је на ме ра вао Дроњ ка да на зо ве не -
ким до сто јан стве ним име ном као што је Пе тар
Иљич, или Ви љем, или Фри дрих, али је он да до -
шао Љу та и при ле пио псе тан це ту име Дро њак.
За то је знао да ће и ово луц ка сто име оста ти ма -
чу, ма ка ко ча роб њак гле дао на то (Вир: 109).

За ма лом ве шти цом иде чи та ва ме на же ри ја,
Ми куш-чо пор, ка ко она зо ве сво је жи во ти ње.
Ту се на ла зе вук Ми хај ло (чи је је име тре ба ло
да бу де Жгљо фа, али јој је Љу та по ква рио план),
мач ка Џо ња ја ко ја, ја сно је, во ли да спа ва, бе -
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14 За за ин те ре со ва ног мла дог чи та о ца ово мо же би ти за -
бав на је зич ка за го нет ка.



ло гла ви суп Ма ли Пти чиц, јер – био је ма ли
птић кад га је на шла, те ни је мо гла прет по ста -
ви ти ко ли ко ће да по ра сте. За го нет но име гу -
ште ра По пра раз от кри ва Пла ла, ви лин де те:

А је л’ тач но и да те је ујео ка да си га из вла чи -
ла из Џо ња ји них зу ба, па си га за ка зну на зва ла
По ла, – кроз ки кот по ку ша да до вр ши – Пр рр...
Оног не згод ног га са ко ји не ке осо бе из ба цу ју на -
о пач ке од уста... Ода тле је – По пр? (Маг ма: 7).

Се стра жа је бе ла ср на ко ја се по след ња при -
дру жи ла чо по ру, а ње но име та ко ђе има ин те -
ре сант но по ре кло:

А ти... Не мо ми ту буд неш мно го от мен и фин
ко не ки се стра од Ж-ја! Акој оћеш по ста неш звер
од Ми куш... Глу пост! От куд од теб икад да ис пад -
не – звер? Да клем, акој раз ми шља јеш се удру -
жиш у Ми куш-чо пор, ћеш на у чиш рит неш и
мал ко на пра виш – си опа сан ја ко! (Маг ма: 8–9)

Ти ме по ста је ја сно и ка ко ово име тре ба из го -
ва ра ти – са не знат ном па у зом пре по след њег
сло га.

По тре ба да све му да је име по ве ла је Ми куш,
а за тим и це лу дру жи ну, у ве о ма опа сну аван -
ту ру. На и ме, ка да је мла дун цу ра бр-агра фа ја
(име ове вр сте упу ћу је на не под но шљи ви звук
њи хо вог огла ша ва ња) да ла име Га миж, до зво -
ли ла му је да се ве же за њу не рас ки ди вим мен -
тал ним ни ти ма. Доц ни је је би ла у при ли ци и да
Га ми жо вом оцу до де ли одав но сми шље но име
Жгљо фа, сма тра ју ћи да му у пот пу но сти при -
ста је, бу ду ћи да не ма соп стве но ми шље ње и да
се пла ши сво је парт нер ке без об зи ра на то што
је не ко ли ко пу та ве ћи од ње.

Иа ко нам је пр во бит на на ме ра би ла да да мо
осврт са мо на име на ју на ка, од ре ђе ни про стори
кроз ко је се они кре ћу та ко ђе има ју на зи ве ко -

ји но се скри ве не по ру ке. Има ње на ко јем је До -
бри ца Ж од лу чио да се на ста ни на кон пен зи о -
ни са ња, на шав ши да је по свим па ра ме три ма
са вр ше но, на ла зи се у се лу Ви рац, а баш ис под
хра ста на ње го вом има њу на ла зи се вир све това.
Та ко ђе, ре ка ко ју дру жи на тре ба да пре ђе не би
ли до шла до во де жи во та на зи ва се Хад-ен-Ор.
Хад као под зем ни свет у ста ро грч кој ми то ло ги -
ји пред ста вља за њих опа сност јер их из ла га ње
во ди жи во та мо же ску по ко шта ти – ча роб ња ци
мо гу пре ћи на злу стра ну, љу ди и пи со ви мо гу
умре ти, а са дру ге стра не је ор, од но сно зла то,
све тлост и успе шан по вра так на пла ни ну Ор, ко -
ја све до чи све му што се де ша ва ло на том свету. 

У три ло ги ји Ми не То до ро вић об ли ку је се ам -
би ва лент но мно штво ли ко ва и вр ста, ко ји се
мо гу сме сти ти у до мен над људ ског и не људ ског
и ко ји се по сте пе ну мо ћи при бли жа ва ју бо жан -
ском. Иа ко у књи жев ном све ту ове три ло ги је
бо жан ства не по сто је (или се бар не по ми њу),
нај ста ри ји и нај моћ ни ји ен ти те ти, по пут жи вих
пла ни на, сва ка ко су бо го ли ки. Ипак, ни жи ве
пла ни не ни су бе смрт не, већ и оне мо гу би ти
уни ште не ако Маг ма-змај ка, чу вар ка зе мљи ног
ср ца, до би је два на ест гла ва и кре не у свој по -
след њи лет ко ји ће уни шти ти и по ве за не све то -
ве и њу са му.15

Као по тен ци јал но не ре ши во пи та ње, ка да је
о овој три ло ги ји реч, ја вља се и раз гра ни ча ва -
ње људ ског и де мон ског. Глав ни ју на ци ро ма на,
До бри ца Ж и Љу та Чи чак, као и Ли ди ја Сер ге -
јев на (ка сни је Та ња) и зло чин ци, по ма га чи тај -
ку на Шап ка ре ва, од но сно цр ног ма га Су ров ге -
ра кроз вир све то ва про ла зе као љу ди, али под -
мла ђи ва ње ко је до жи вља ва ју у се кун дар ном
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15 Упра во због те по тен ци јал не смрт но сти опре де ли ле смо
се за тер ми не не људ ска и над људ ска би ћа, док смо од об је ди -
њу ју ћег пој ма де мон од у ста ле због „се ман тич ког шу ма” ко ји
он мо же иза зва ти.



све ту при да је им еле мен те не људ ског и над људ -
ског и фан та стич не мо гућ но сти за хва љу ју ћи
ко ји ма се њи хо ва суд би на раз ли ку је од оне
обич ног чо ве ка.16 За хва љу ју ћи то ме што су се
вра ти ли кроз вре ме, они мо гу да про жи ве и
оства ре оно што од ра ста ју ћи ни су пр о жи ве ли и
да упот пу не свој иден ти тет:

До бри ца, за јед но с Љу том, сти че по ве ћа ну
моћ у од но су на љу де свог све та оли че ну пре све -
га у фан та стич ној ду го ве ко сти и уни вер зал ном
по зна ва њу је зи ка, здра вљу, ма те ри јал ној си гур -
но сти и ја сни јој са мо спо зна ји. [...]

Вра ћа ње у де тињ ство, ов де функ ци о ни ше као
фан та стич ни кон структ, по функ ци ји бли зак вре -
ме пло ву: да је ју на ци ма Ми не То до ро вић мо гућ -
ност да по но во про жи ве све што у њи хо вом ре -
ал ном од ра ста њу ни је по сто ја ло, по пут емо ци о -
нал ног са зре ва ња17 и кон так та с пре ци ма18, али
и да по пра ве не ке вла сти те ре ал но не по пра вљи -
ве по ступ ке. Та ко Ли ди ја Сер ге јев на успе ва да
по ни шти по сле ди це свог са ве за са злим ма гом
Цр ма сом, док Трап ко, од за стра шу ју ћег зло чин -
ца у те лу де те та, за хва љу ју ћи љу ба ви усво ји те ља
Ма ли је и не ис црп ној до бр о ти Ма ли ји ног мен тал -
но оште ће ног си на, по ста је не зло би во де те ко је
са да мо же из ра сти у пле ме ни тог чо ве ка (Пе ши -
кан-Љу шта но вић 2018: 26). 

Шта ви ше, До бри ца и Љу та до би ја ју бо го ли ку
моћ да бар за свог жи во та са чу ва ју од смр ти и
бо ле сти дра га би ћа19, и та ко бар де ли мич но
откло не од њих не у мит ни усуд смрт ни ка.20 Све
ово су штин ски про бле ма ти зу је људ скост ових
ли ко ва и пре из бо ра ко јој ће вр сти при па да ти,
ко ји им пру жа Жи ва во да, ко ју пи со ви зо ву Бе -
смрт на а ча роб ња ци Све моћ на. Кад до би ју мо -
гућ ност да би ра ју, До бри ца и Љу та и до дат но
пре ла зе гра ни цу би ћа „над моћ них по вр сти”
(Frye 1979: 45), би ра ју ћи да бу ду бе ли ви ле њак
и ча роб њак.21

Ли ди ја Сер ге јев на, због фа на тич не ода но сти
си бир ским ти гро ви ма и по ку ша ја да их за шти -
ти од кри во ло ва, сту па у са вез са цр ним ма гом,
али ти ме, иа ко чи ни ло ше, не по ста је зла. За -
хва љу ју ћи под мла ђи ва њу, она до би ја мо гућ ност
да ока је сво је по ступ ке. У су сре ту са све моћ ном
во дом Ли ди ја од лу чу је да оста не људ ско би ће,
али до би ја фан та стич но про ду жен век и го то во
без бол ну, не тра у ма тич ну смрт, што је нај ви ше
раз ли ку је од ре ал не људ ске суд би не:

До са мог кра ја они [људи чу де сног света] ра -
де у по љи ма, игра ју на за јед нич ким ску по ви ма,
оба вља ју све по сло ве без на по ра. Има ју по не ку
бо ру, ма ло ма ње ко се и се де вла си. Тач но де сет
го ди на пре но што ће умре ти, од са ња ју ова кав
сан: ви де се бе она ко ка ко из гле да ју у бе лој ве зе -
ној спа ва ћи ци. Тај двој ник из сна се на сме је и ка -
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16 Је дан од нај бол ни јих сти хо ва ју жно сло вен ског усме ног
пе сни штва је сте онај из пе сме „Мар ко Кра ље вић и брат му
Ан дри јаш”: „И да би ми на по вра те, не бих ти га за гу био”
(НПЗ: 53–55; под ву кле ау тор ке).

17 До бри ца ус по ста вља емо тив не кон так те с љу ди ма и по -
ста је све стан то га да је „за во лео то ли ко раз ли чи тих би ћа”,
мно го ви ше но што је за во лео „за сво јих ше зде сет пет” (Вир:
237).

18 Љу та, на хо че, спо зна је вла сти то по ре кло и ча роб њач ке
ко ре не и сти че свест о то ме да фи зич ки и ду хов но ли чи на
свог пре тка, ча роб ња ка Ран до ра. 

19 Не са мо што се До бри ци ис пу ња ва же ља да за шти ти
дра ге жи во ти ње (свог пса Дроњ ка, Љу ти ну мач ку Ђу бри цу,
жи во ти ње ма ле Ми куш и ко ња Пар на у са) већ и до ма ћи ци
Мир ки до но се чу де сну из вор ску во ду из зе мље но са тих пи -
со ва, ко ја ре ге не ри ше ње не ста рач ке ко сти и згло бо ве.

20 У Мај сто ру и Мар га ри ти М. Бул га ко ва, ђа во – Во ланд
ка же Бер ли о зу: „Да, че ло век сме р тен, но это было бы еще
пол беды. Пло хо то, что он иног да вне зап но сме р тен, вот в
чем фо кус!” (Да, чо век је смр тан, али то је нај ма ње од за ла.
Ло ше је то што је он не кад из не на да смр тан, у то ме је ствар!)
(2018: 19).

21 Слу ти се да они то је су и по по ре клу, бар де ли мич но.
Љу та је на хо че и Маг ма по твр ђу је да је Ран до ров по то мак, а
ка да је о До бри ци реч, Ми куш слу ти да је он плод аван ту ре
ве се ле људ ске же не и ви ле ња ка. 



же: „При ми че се крај. До вр ша вај за по че то и ра -
ди оно што си же лео, а ни си имао вре ме на до са -
да.” [...] По след њег да на жи во та он се опро сти са
сви ма, оку па се у ми ри шља вој куп ки, по пи је ча -
шу ви на и об у че бе лу ве зе ну спа ва ћи цу. Та да уто -
не у сан и ср це пре ста не да му ку ца. Ње го ва по -
ро ди ца, ро ђа ци и при ја те љи са хра не га уз цве ће
и пе сму (Вир: 129–130).

С об зи ром на ово, и љу ди чу де сног све та мо гу
се при бро ја ти све ту не људ ских и над људ ских
би ћа, по што уми ру „без пат ње и ужи ва ју ћи у
по след њим го ди на ма жи во та” (Вир: 130).

Ова ре ла тив на људ скост по себ но је уоч љи ва
у об ли ко ва њу зло ма лих. То су зло чин ци, на јам -
ни ци и уби це из на шег си вог све та, ко ји про ла -
зе ћи кроз вир све то ва по ста ју де ца22, оста ју ћи
и да ље зли. Овај кон траст из ме ђу деч јег уз ра -
ста и зло чи нач ке не у мо љи во сти чи ни да зло ма -
ли по бу ђу ју страх и ужас ка кав иза зи ва ју и зли
де мо ни. Ве ћи на зло ма лих у ро ма ну стра да од
ра бр-агра фа ја или у об ра чу ни ма са дру гим
злим би ћи ма, с из у зет ком бе бе – без и ме ног де -
ча ка ко јег до но се Ма ли ји и ко јег као бра та при -
хва та Ма ли јин син Мур сан. На су прот Мур са ну,
ко ји је ин те лек ту ал но не раз ви јен, али пред ста -
вља оли че ње до бра, ње гов „ма ли ба та” за по сед -
нут је злом уни шта ва лач ком ин те ли ген ци јом
цр ног ма га Су ров ге ра, па иа ко је огра ни чен те -
лом бе бе, по се ду је зле и опа сне ма гиј ске мо ћи.
Сна га не пот ку пљи вог до бра, оли че на у Мур са -
ну и ње го вој на ив ној пе сми о по бе ди до бра,
успе ва да оте ра зло, па де чак та ко по ста је Трап -
ко, Мур са нов брат и син Ја смил и Ма ли је.

Моћ ис пра вља ња оно га што је с на шег, људ -
ског ста но ви шта не у мит но про шло, ре вер зи -
билност жи вот ног вре ме на, а ти ме и услов ност
из бо ра ко је оно но си, пред ста вља је дан од
основ них по сту па ка у об ли ко ва њу по зи тив них
људ ских ли ко ва у три ло ги ји. Сме ште ни на те -

шко од ре ди ву гра ни цу људ ског и над људ ског,
они мо гу да по пра ве оно што је са ста но ви шта
ау тор ке и чи та ла ца су штин ски не по пра вљи во:
мо гу да по но во про жи ве де тињ ство с ис ку ством
зре лих љу ди, да раз мо тре вла сти те из бо ре и
иску пе се за њих, па, нај зад, и да ожи ве по сле
смр ти, по пут Ра ва ла од Дар та ко јег Древ ни
ожи вља ва Све моћ ном во дом. Мо гућ ност пре и -
спи ти ва ња и дру га чи јих из бо ра има ју, у осно -
ви, и зли ли ко ви (пре све га ча роб ни ца Ре ни,
одно сно ве шти ца Вр ве шин, и цр ни маг Су ров -
гер), али они те из бо ре углав ном не при хва та -
ју, са из у зет ком ра бр-агра фа ја – Га ми жа, По ла-
-Ра на је и Жгљо фе – ко ји успе ва ју да у из ве сној
ме ри пре вла да ју вла сти ту при ро ду ка да на у че
да уз вра ћа ју љу бав.

Иа ко су, ти по ло шки гле да но, по ступ ци ко ји -
ма се ка рак те ри шу до бра и зла не људ ска и над -
људ ска би ћа углав ном иден тич ни, у њи хо вој
реа ли за ци ји по сто је бит не раз ли ке. Ре ци мо, по -
сту пак из об ли че ња у од но су на не ки под ра зу -
ме ва ни про то тип ко ри сти се у об ли ко ва њу фи -
зич ког из гле да не људ ских и над људ ских ху ма -
но ид них вр ста и ли ко ва, и до брих и злих, али с
бит но раз ли чи тим деј ством и зна че њи ма. Му -
шки но са ти пи со ви су ни жи од ме тра, а има ју
ви ше од осам де сет ки ло гра ма, крат ке зде па сте
но ге и ве ли ке обле зад њи це, ра ме на су им уза -
на, па су за то кру шко ли ке гра ђе. Има ју здра ве
ру ме не обра зе, ве ли ке но се ве ко ји ма се ја ко по -
но се и сит не, па мет не очи из ко јих „зра чи нео -
бич на пле ме ни тост” (Вир: 20–21). Но се пер чи -
не и ду ге бра де, ко је су код нај у глед ни јих сре -
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22 У три ло ги ји ни је об ја шње но због че га До бри ца и Љу та,
ка да про ђу у зе мљу но са тих пи со ва, по ста ју ти неј џе ри, док
на јам ни ци, ко ји до ла зе у пу сти њу ра бр-агра фа ја, по ста ју де -
ца, али об ја шње ње, ве ро ват но, тре ба тра жи ти у ра зли ци у го -
ди на ма, што би зна чи ло да се сви под мла ђу ју јед нак број го -
ди на, па се сто га мла ђи пре тва ра ју у де цу.



бр но бе ле. Еле мен те бла го ко мич не из об ли че -
но сти има и њи хо ва оде ћа, на при мер, уме сто
чи за ма они но се не ку вр сту ру ка ви ца за но ге са
из дво је ним пал цем. Фи зич ко об лич је но са тих
пи со ва из вор је ко ми ке због во лу ми но зно сти,
ме ко ће, сми ре но сти ко ју уно се у све сво је по -
ступ ке и због кон тра ста с из у зет ном сна гом и
спрет но шћу ко ју по се ду ју. Ка да Ми куш, ко ја је
де лом ве шти ца и за то об да ре на нео бич ном
брзи ном, по ку ша ва да се тр ка у те лу но са тог
пи са, то је из ра зи то ко мич на сце на, али ни у
јед ној си ту а ци ји смех ко ји до бра би ћа по бу ђу -
ју не пре ла зи у под смех, већ је, пре све га, из раз
то пли не и сим па ти ја. Фи зич ким из гле дом пи -
со ви на чи та о ца оста вља ју ути сак ме ка них, уте -
шних, по у зда них би ћа – пси хо ло шки екви ва -
лент де ло ва њу пли ша них игра ча ка на де те. 

Же не но са тих пи со ва, као и же не љу ди са чу -
де сног све та, оста ју по стра ни од свих де ша ва -
ња. Пи со ви има ју сво је иде ал не по ло ви не и, ка -
да су за јед но, пар жи ви у ап со лут ном скла ду и
уми ре за јед но, по што ни јед но од њих не мо же
пре жи ве ти смрт оног дру гог. На го ве ште но је да
се пи си це ба ве до ма ћин ством, пи са њем (Ор га -
ми он, Древ ни чи та Пе пи не при че и ужи ва у њи -
ма) и за на ти ма. При том, оне до след но оста ју у
сен ци, по пут људ ских же на чу де сног све та, што
се ту ма чи као по себ на при ви ле ги ја и за шти та,
али сва ка ко пред ста вља ре флекс род ног сте ре -
о ти па по ко јем је за же ну (с из у зет ком ча роб -
ни ца и ви ла) нај бо љи и нај по жељ ни ји за шти ће -
ни и за тво ре ни про стор ку ће.23

По му дро сти, пле ме ни то сти, вред но ћи и
уме шно сти пи со ви су као вр ста на гла ше но иде -
а ли зо ва ни. Је ди но они су пот пу но не до ступ ни
злу и, ре ци мо, за раз ли ку од оста лих, ка да их
на пад ну ду си ни, не пре тва ра ју се у но ве ду си -
не већ уми ру ћи по ста ју клоп ка за на па да ча. Не -
ма злих пи со ва, они су ап со лут но, са вр ше но и

не по ко ле бљи во до бро у све ту три ло ги је Ми не
То до ро вић. По сво јој уло зи они под се ћа ју на
Хе си о до во по ко ле ње злат ног до ба, ко је се, пре -
ма По сло ви ма и да ни ма, „по сле иш че за ва ња
пре о бра ти ло у ’бла го твор не де мо не’ ко ји чу ва -
ју љу де и над зи ру њи хо ве до бре и ло ше по ступ -
ке” (МНМ I: 366).24 Због сво је иде ал не чи сто те,
но са ти пи со ви, ако су не за шти ће ни, у на шем,
си вом све ту мо гу жи ве ти са мо три да на.

Тип из об ли че ња ху ма но и да мо же би ти су -
штин ски по ве зан са функ ци јом ко ју по је ди не
вр сте има ју у све ту ро ма на. Та ко пре на гла ше -
на ве ли чи на ша ка и сит на на бо ра на ли ца ма -
лих, ге нет ским ин же ње рин гом ство ре них би ћа
очај ног све та ука зу ју на њи хо ву суд би ну де це
без де тињ ства, ко ја не сме ју да се игра ју, сме ју,
пе ва ју, при ча ју при че, као и на њи хо ву основ ну
функ ци ју: да оба вља ју свој бе сми сле ни по сао у
„ин ду стри ји” и бу ду уби је на пре но што раз ви -
ју би ло ка кав вид ин ди ви ду ал но сти. 

Ху мор је бит но обе леж је ко јим и на гла ше но
зла би ћа, из об ли че на и хи ме рич на, по пут рабр-
-агра фа ја као вр сте и Га ми жа и Жгљо фе као ли -
ко ва, осва ја ју сим па ти је чи та ла ца. Оног ча са
ка да по ста не сме шан у сво јој за штит ној оде ћи,
Га миж од не из ре ци во од врат ног и за стра шу ју -
ћег ство ре ња, ко је и из гле дом и на ви ка ма при -
зива ужас, пре ла зи у ка те го ри ју ли ко ва ко ји,
упр кос све му, по бу ђу ју сим па ти је, пре тва ра ју -
ћи се, од ме ду зе Гор го не ро ма неск ног све та25 и
ап со лут не ру го бе, у при хва тљи вог са дру га.
Гамиж, мла ду нац, ли чи „на џи нов ског пу жа го -
ла ћа, али пре кри ве ног не рав ним цр ним кр љу -
шти ма”, има „та ла са ста уста”, сит не цр ве не зу -
бе и „из бу ље не опа ке очи” (Га миж: 53), да би
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23 Же не не сме ју да до ла зе у твр ђа ву Дарт, про стор у ко -
јем сво је вре ме про во де њи хо ви му же ви, рат ни ци.

24 Пре ве ла Љ. П. Љ.
25 „Бу квал но се ска ме ниш кад их угле даш” (Га миж: 94).



касни је до био и осам па ри ру ку са хва таљ ка ма,
зми је уме сто ко се и отров ни реп сли чан шкор -
пи ји ном. Ње го ве су зе су гу сте и слу за ве, а ње -
го ве ра не смр де: „би ло је не чег је зи во злог у
овој жи во ти њи” (Га миж: 53). При том, он је са -
мо до ко ле на сво јој џи нов ској мај ци, а ње гов
хи ме рич ни из глед ма ње је стра шан од од ли ка
вр сте ко је по бу ђу ју ужа са ва ње и га ђе ње. Жен -
ка по ла же мла дун це на те ло жи вог имо би ли са -
ног оца, где они па ра зи ти ра ју, хра не ћи се ко ли -
ко ње го вим ме сом то ли ко и ње го вим стра хом,
бо лом и ужа сом: „Што је ду же жр тва у жи во ту
при ли ком про жди ра ња, то ви ше енер ги је до би -
ја ју од ње” (Га миж: 63). Нај зад, мај ка про жди -
ре свој по род или по род про жди ре њу.

Део ових на ви ка ра бр-агра фа ји на пу шта ју,
уче ћи из ис ку ства да оне ни су нео п ход не за
опста нак вр сте и за хва љу ју ћи опле ме њу ју ћој
ве зи са дру гим вр ста ма, али трај но оста ју кр во -
лоч не зве ри ко је жи ве од жи вог пле на, но има -
ју и сво ју уло гу у оп стан ку чу де сног све та ко -
јем при па да ју. Упра во они спре ча ва ју Цр ма са
да оства ри сво је пла но ве и шти те свет од људ -
ско га зла. Тек ка да се су о чи са По ла Ра на је и
успе да раз у ме ње ну функ ци ју у сло же ном еко -
си сте му вла сти тог све та, Древ ни ко нач но мо же
по ста ти ве ли ки маг са пот пу но злат ном бра дом.
Је дан од основ них по сту па ка у об ли ко ва њу ра -
бр-агра фа ја као вр сте је сте хи ме ри за ци ја26,
каква је гло бал но за све до че на у об ли ко ва њу
фан та стич них би ћа из раз ли чи тих ми то ло шких
си сте ма и на род них ве ро ва ња.

Ши ро ко рас про стра њен у свет ским ми то ло -
ги ја ма је сте и по сту пак укр шта ња вр ста, осо бе -
на хи бри ди за ци ја ко јом на ста ју би ћа по ве ћа не
мо ћи. У три ло ги ји Ми не То до ро вић та кви ли -
ко ви су До бри ца, Љу та, Ми куш. Сви они обе ле -
же ни су и из ра зи то ко мич ним цр та ма, ко је се
за сни ва ју на не кој вр сти ко мич ког кон тра ста,

или „кру то сти ме ха ни ке” (Berg son 2004: 16) у
по на ша њу и на ви ка ма ли ка или вр сте. Та ко
сво јом уко че но шћу До бри ца Ж по бу ђу је смех,
по го то во ка да се под мла ди, а за др жи уко че ност
због ко је га Ми куш и Древ ни зо ву шта по гу том,
али бу ду ћи сме шан, он по ста је сим па тич ни ји и
при влач ни ји као лик. Аљ ка ви, до бро ду шни Љу -
та ко мич ни је кон траст свом нај бо љем при ја те -
љу, али и вла сти том по ре клу. Он је сте ча роб њак
од ло зе Ран до ро ве, што су ге ри ше древ ност и
моћ, али успе ва (и же ли) да са вла да са мо две
чи ни: уна кр сно ве зи ва ње пер тли и за ча ра ва ње
на сил ни ка да цвр ку ће као пти чи ца. Ипак, на
кра ју, он сво јом до бро ду шном при ро дом, људ -
ском у нај бо љем сми слу те ре чи, спа са ва свет и
при ја те ље, та ко што се по вра ти да ви ди ка ко је
Маг ма-змај ка. Ху мор од пр ве по ја ве обе ле жава
лик Ма ле Ми куш, об ли ко ван на ни зу по тен ци -
јал но ко мич них кон тра ста. Она је: и ве шти ца и
ча роб ни ца; ра то бор на и на ре чи ма агре сив на,
али и истин ски пле ме ни та; гру ба у на сту пу и
не жна пре ма свим жи вим би ћи ма ко ји ма тре -
ба по моћ; пр ља ва је и има злат ну зве зду на че -
лу... На гла ше но је ко ми чан и њен ис ква ре ни
говор и ње на те ле сна екс пре си ја, по пут по -
беднич ког пле са. Овај лик је нај бли жи и нај за -
бав ни ји деч јем чи та о цу, упра во по ко мич ној
хи брид но сти од ли ка. – Па ра фра зи ра ју ћи Ари -
сто те ла, мо гли би смо ре ћи да из об ли че ње, фи -
зич ко, па и ду хов но, до брих ли ко ва не на но си
бол и ни је по губ но (в. Ari sto tel 1966: 8).

На су прот то ме, из об ли че ња злих би ћа иза -
зи ва ју је зу и страх, на но се бол и по губ на су. И
сте но ли ки и сне жни де мо ни и ду си ни де фор -
ми са ни су, пре све га, на гла ша ва њем уста и зу -
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26 Прoп je вeрoвao дa су „фaнтaстичнe кoмпoзитнe живo-
тињe” нaстaлe кao прoизвoд кaсниjих, чaк урбaних културa,
у кojимa je чoвeк изг убиo „ин тим ну oргaнску вeзу сa живo-
тињoм” (Prop 1990: 373).



ба, ша ка и нок ти ју ко ји пре ла зе у кан џе. Ова
изоб ли че ња ука зу ју на њи хо ву не ми ло срд ну
при ро ду љу до жде ра и ка ни ба ла. Глад за ме сом
дру гих и ме сом вла сти те вр сте по твр ђу ју раз ја -
пље не че љу сти, ис ке же ни зу би, ба ле и за дах. 

Као вид из об ли че ња у од но су на по чет ну
фор му мо же функ ци о ни са ти и бо ја, ко ја мо же
по бу ђи ва ти сим па ти је (пи со ви су бе ли по пут
обла ка, шум ски ви ле ња ци су зе ле ни по пут ли -
шћа, али пре кра сни), би ти сим бол и сиг нал мо -
ћи (зла то у бра ди ча роб ња ка и ко си ча роб ни -
ца), али и вид не га тив не де фор ми са но сти и за -
стра шу ју ће на ка зно сти. При том, мо же би ти реч
о раз ли чи то вред но сно ко ди ра ним ни јан са ма
исте бо је, па су та ко зли ви ле ња ци зе лен ка сти,
што не сум њи во по бу ђу је низ не га тив них асо ци -
ја ци ја.27 Че сто је, та ко ђе, на гла ша ва ње жу тих
или цр ве них не ми ло срд них очи ју. Жу те очи су
ка рак те ри стич не за ме со жде ре из по ро ди це ма -
ча ка, док код злих би ћа у три ло ги ји о ви ру све -
то ва оне по бу ђу ју га ђе ње, ука зу ју ћи на фи зич -
ко оте ло вље ње уну тра шње по ква ре но сти: та ко
бле до жу те очи ду си на из гле да ју као да су на ли -
ве не гно јем (в. Вир: 174). Цр ве не очи су од ли -
ка ве шти чи је вр сте и (за јед но са осе тљи во шћу
ве шти ца на днев но све тло) мо гле би би ти пре -
у зе те из ра них фил мо ва о вам пи ри ма.28

Раз ли ка из ме ђу при род ног и ве штач ког
функ ци о ни ше у овој три ло ги ји као из ра зи то
вред но сно ко ди ра на. Чу де сни свет је та ко пот -
пу но ли шен би ло ка квог ви да ин ду стриј ске про -
из вод ње и у ње му по сто је са мо по љо при вре да,
за нат ство, умет ност, али и про фе си о нал ни рат -
ни ци као за штит ни ци. У три ло ги ји се ин ду стри -
ја ја вља као не га тив ни ен ти тет, јед но од нај о па -
ки јих Цр ма со вих оте ло вље ња у очај ном све ту.
Про из вод ни по тен ци ја ли ове ин ду стри је су ни -
штав ни. Сем ин стру ме на та за ин тра ве но зно
хра ње ње ша ка стих, ова ин ду стри ја про из во ди

са мо бе ду, очај и за га ђе ње. Иа ко су раз ли чи та
би ћа чу де сног све та у раз ли чи тој ме ри и на раз -
ли чи те на чи не по ве за на са при ро дом, ни ко од
по зи тив них ју на ка и до брих би ћа не за га ђу је и
не уни шта ва при ро ду.

По ред из об ли ча ва ња, као по сту пак у ка рак -
те ри за ци ји до брих и злих не људ ских и над -
људских би ћа ја вља се и уве ли ча ва ње, од но сно
ума њи ва ње. С јед не стра не, хи пер бо ли шу се
фи зич ке ка рак те ри сти ке у од но су на мо гу ћи
ре ал ни пред ло жак. Та ко су ви ле ња ци леп ши,
ви ши, гип ки ји, ду го ве ки ји у од но су на љу де.
Исто ва жи и за ча роб ња ке, иа ко су они не дво -
сми сле но об ли ко ва ни као омаж Тол ки но вом
Ган дал фу. Ка да Љу та Чи чак пр ви пут ви ди Рави -
лу са, он се чу ди, по што као основ ну пред ста ву
о ча роб ња ци ма за ми шља све де ни опис Ган дал -
фа Си вог: „... мо ра ју да бу ду ста ри ји, да сва ка -
ко но се ше ши ре ко ји им сен че ли це, да уз се бе
мо ра ју да има ју ча роб ну па ли цу” (Вир: 37).

Ве шти це и ве шци та ко ђе су ка рак те ри са ни
ва ри ра њем пред ста ва о ве шти ца ма из фил мо -
ва (игра них и цр та них) и под сна жним ути ца -
јем за пад не кул ту ре: од оде ће – ви со ке ци пе ле
на шњи ра ње са шти кла ма, шпи ца сти ше шир,
ове шта ла цр ни на оде ће, пр љав шти на; до ка -
рактер них цр та – агре сив ност, не спо соб ност за
ус по ста вља ње емо тив них кон та ка та, гра бљи -
вост и се бич ност. По је ди не од ли ке из оп штих
тра ди ци о нал них пред ста ва о ве шти ца ма ва ри -
ра не су у три ло ги ји Ми не То до ро вић: по зна ва -
ње би ља и цр не и бе ле ма ги је29, ле те ње на ме -
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27 Ру ка злог ви ле ња ка „је би ла ду гач ка, гра бљи ва и мр твач -
ки бле до зе ле на” (Га миж: 123).

28 Те ри Пра чет (Te rry Pratchett) у ро ма ну Car pe ju gu lum
(2011), ста рог вам пи ра, за го вор ни ка по ли тич ке не ко рект но -
сти, зо ве Ста ри Цр ве но о ки.

29 Иа ко зле, ве шти це по зна ју ле ко ви то би ље и је сти ве
гљиве.



тли или вра ти лу за ме ње но је бр зи ном тр ча ња,
а ви ше сим бо лич ко из је да ње ср ца (в. Ђор ђе вић
1989) из на шег на род ног пре да ња30 би ва за ме -
ње но пра вом ини ци ја циј ском го збом од људ -
ског ме са. С дру ге стра не, за јед нич ки но мад -
ски жи вот ве шти ца у три ло ги ји и њи хо ва ја сна
пре позна тљи вост по оде ћи и цр ве ним очи ма
бит но их раз ли ку ју од гло бал но рас про стра ње -
них пред ста ва о ве шти ца ма ко је су људ ска би -
ћа за по сед ну та ђа вол ском си лом и ко је ни је
лако пре по зна ти уну тар за јед ни це ко ју увек
угро жава ју.

Као об лик ка рак те ри за ци је ли ко ва ко ји су
из да ли сво ју пр во бит ну до бр о ту ја вља се и кон -
траст. Та ко се лик цр ног ма га Цр ма са, по име -
ну, из гле ду, по оно ме што чи ни и по суд би ни,
гра ди као пу на не га ци ја ли ко ва Ор га ми о на и
Ра на је. Ово је нај у оч љи ви је у од но су пре ма мо -
ћи, ко ја је основ но ис ку ше ње и глав ни пред мет
жуд ње у ро ма неск ном све ту Ми не То до ро вић.
Но вац и ма те ри јал на до бит као мо ти ва ци ја по -
сту па ка ли ко ва ја вља ју се са мо код злих би ћа.
У чу де сном све ту ма те ри јал но из о би ље ни је
пред мет су ко бља ва ња и ис ку ше ња. Зла то се, на
при мер, го то во и не ја вља као сим бол бо гат -
ства, већ има, пре све га, сим бо лич ку уло гу као
оли че ње до сто јан ства (на кит па ту ља ка), чи сто -
те и му дро сти. Зла то у бра ди и ко си оли ча ва ча -
роб ња ко во ду хов но ус пи ња ње, ко је се у ве ли кој
ме ри оства ру је упра во кроз убла жа ва ње жуд ње
за по сти за њем мо ћи. Та ко Древ ни ме ња нај -
вред ни ју злат ну пле те ни цу сво је бра де за са зна -
ње о суд би ни Ма ле Ми куш. Не спо соб ност да се
са вла да жуд ња за мо ћи во ди ју на ке ове три ло -
ги је, пре све га Ре гво ру са и Ре ни, у пу но са мо -
по ри ца ње, а ста вља ње при ја тељ ства, љу ба ви и
бли ско сти и ин те ре са дру гих из над вла сти те
мо ћи ка рак те ри ше по зи тив не ју на ке.

У це ли ни узев, по ка зу је се да по сто ји низ
уста ље них по сту па ка у ка рак те ри за ци ји фан та -
стич них ју на ка ка да је реч о фи зич ким, па и ду -
хов ним од ли ка ма: из об ли че ње, уве ли ча ва ње и
ума њи ва ње, кон тра сти ра ње... При су ство или
од су ство ху мо ра, од нос пре ма дру ги ма и од нос
пре ма мо ћи ја вља ју се и у фи зич кој ка рак те -
риза ци ји ли ко ва/вр ста, у об ли ко ва њу на ви ка и
по на ша ња, као и у њи хо вом пси хо ло шком про -
фи ли са њу. На су прот иде а ли зо ва ном скла ду и
хар мо ни ји ко ји се ус по ста вља ју из ме ђу по зи -
тив них ју на ка сто ји во ља за сти ца њем нео гра -
ни че не мо ћи ко ја су штин ски из об ли ча ва не га -
тив не ју на ке (фи зич ки и ду хов но). Ко ли ко је
ова на слу ће на ти по ло ги ја при мен љи ва на дру -
га де ла фан та стич не књи жев но сти за де цу оста -
је тек да се ви ди.
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Mi le na S. ZO RIĆ
Lji lja na Ž. PE ŠI KAN-LJUŠ TA NO VIĆ

NON-HU MAN AND SU PER HU MAN BE INGS
IN A FAN TA STIC NO VEL FOR CHIL DREN 

– ON THE EXAM PLE OF THE TRI LOGY 
OF MI NA D. TO DO RO VIĆ

Sum mary

The work is ba sed on the exam ple of the tri logy of Mi -
na D. To do ro vić – Vir sve to va (Vor tex of Worlds) (2012/I),
Ga miž (Craw ler) (2012/II) and Mag ma (2016) – and deals
with the ba sic types of cha rac te ri za tion of non-hu man
and su per hu man be ings by (at the le vel of cha rac ter and
at the le vel of spe ci es): na ming, physi cal de scrip tion,
psycho lo gi cal cha rac te ri za tion, pr o ce du res as a form of
in di rect cha rac te ri za tion, se a rc hing for a pos si ble typo -
lo gi cal mo del and po in ting out the ba sic pr o ce du res. Spe -
cial at ten tion is paid to the cha rac te ri za tion of po si ti ve
and ne ga ti ve cha rac ters, i.e. good and evil spe ci es, and
the con nec ti ons esta blis hed bet we en the se pr o ce du res.

Key words: cha rac ter, type, na ming, de scrip tion, na -
tu re, in di rect cha rac te ri za tion
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СА ЖЕ ТАК: Се ко гаш ра ду ва фак тот ко га во ете рот
на кни жев но ста за де ца и мла ди ќе се по ја ви ав тор кој
се свр ту ва кој еден, по мал ку де фи ци та рен жа нр – на -
уч на та фан та сти ка. Во оваа ста ти ја ќе се освр не ме кон
еден но во о бја вен ро ман за де ца и мла ди во ма ке дон -
ска та на уч но-фан та стич на ли те ра ту ра за де ца и мла -
ди. Нај пр вин, ќе се утвр дат основ ни те по сту ла ти на
науч на та фан та сти ка ка ко жа нр, по што ќе се пре мине
кон ана ли за на на уч но фан та стич ни те еле мен ти во ро -
ма нот Ар хан гел: осло бо ду ва ње на ѕве рот од мла ди от
маке дон ски ав тор Да ни ел Би бов ски. Ќе се оби де ме да
од го во ри ме на пра ша ње то кол ку Би бов ски се при -
држу вал до основ ни те по сту ла ти на европ ска та и свет -
ска науч на фан та сти ка, и кои се осо бе но сти те на овој
негов ро ман. Тоа ќе се ре а ли зи ра со екс церп ци ја на со -
одвет ни те де ло ви од тек стот на ро ма нот и нив на ана -
лиза. 

КЛУЧ НИ ЗБО РО ВИ: на уч на фан та сти ка, кни жев -
ност за де ца и мла ди, Да ни ел Би бов ски

1. Де фи ни ра ње на жа нр от на уч на 
фан та сти ка

По сто јат по веќе де фи ни ции за жа нр от на уч -
на фан та сти ка. Злат ко Те о до си ев ски збо ру вајќи
за фан та сти ка та и на уч на та фан та сти ка во сли -
кар ство то, ќе да де ва ква де фи ни ци ја за на уч на -
та фан та сти ка: 

Во нај оп шти цр ти, по и мот на уч на фан та сти -
ка во о би ча е но под ра зби ра за ни ма ва ње со из ми -
сле ни или ви сти ни ти на уч ни до стиг ну ва ња и
нив но то бла го твор но или по губ но деј ство врз чо -
ве кот-ци ви ли за ци ја та. Или по ши ро ко, на уч на та
фан та сти ка прет ста ву ва пр о ник ну ва ње на имаги-
на тив но то и на уч но то, ан ти ци па ци ја та на идни -
на та, фу ту ро ло шки прет ска за ни ја и „чу де сни па -
ту ва ња”, итн. (Те о до си ев ски 1989: 53).

Пе тар Вол на ров ски, пак, се освр ну ва на три
ва жни ка рак те ри сти ки на жа нр от на уч на фан -
та сти ка. Нај пр вин, тој збо ру ва за свој ство то
услов ност, а по тоа за – на уч ност и пла у зи бил -
ност. За пр во то свој ство, услов ност прет ход но
ста на збор: 

„[...] на уч на та фан та сти ка се ко гаш кре и ра та кви
све то ви што прет ста ву ва ат мо жни ид ни ни, од но -
сно мо жни ре ал но сти и на сто ју ва во сво и те де ла
да оста не до след на на на че ло то за ве ро јат нот и
ну жност на ре ал ни от свет, во што се со стои и
сушти на та на „услов ни от” мо дел. Од овој агол,
со сем е за не мар ли во да ли не ко ја за ми сле на
идност во на уч но-фан та стич но то де ло ќе се по-
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кло пи во ви стин ска та, прет сто еч ка ид ни на (Вол -
на ров ски 1995). 

По на та му, Вол на ров ски збо ру ва и за вто ро -
то свој ство/ка рак те ри сти ка на на уч на та фан та -
сти ка – на уч но ста. Име но, тој ис так ну ва де ка
по сто јат не кол ку ви да си ту а ции во вр ска со ова
свој ство: ко га на уч но то е са мо сред ство (...) во
си ту а ци ја во чии рам ки од ли ко ви те и од драм -
ско то деј ствие ќе се из вле че до крај са ка ни от
ефект, ка ко до о фор му ва ње и ин тен зи ви ра ње на
за пле тот, обо га ту ва ње на зна чен ско-пи то реск -
ни от слој, оне о би чу ва ње то (за чу ду ва ње то) да се
ста ви на ед но по о стро чув ству ва ње низ хро но -
то пот и др. Во друг слу чај, на уч ни от еле мент
стои ка ко ед на bac kgro und си ту а ци ја, ко ја од
сво ја стра на пов тор но вле че по сле ди ци, би ло од
се ман тич ка, би ло од на ра тив на при ро да. Зна -
чи, на уч но ста на жа нр от стои ка ко уште ед на
dif fe ren tia spe ci fi ca, ко ја ја раз ли ку ва од дру ги те
фан та стич ни про зи, по крај услов но ста. Исто -
вре ме но, во те сна вр ска со на уч но ста, Вол -
наров ски го по ста ву ва и тре то то свој ство на
науч на та фан та сти ка – пла у зи бил но ста: „Во
пра ша ње е ед но по себ но свој ство, ка рак те ри -
стич но за на уч на та фан та сти ка” (Вол на ров ски
1995: 43). 

Ко ја би ло по став ка од на уч но-тех нич ка при -
ро да из не се на во на уч но-фан та стич но то де ло, ќе
би де пла у зи бил на ако мо же да се до ве де во склоп
со на уч но то зна е ње, но не во сми сла таа прет по -
став ка да мо же да се по ста ви во оние про сто ри
во кои на у ка та сè уште не за вла де а ла, а да не дој -
де до кон тра дик тор ност со веќе по зна ти те на уч -
ни фак ти. Пла у зи бил но ста не е мо жност не што
да би де на уч но по твр де но, ту ку пр вен стве но –
не мо жност да би де по би е но од стра на на по зна -
та та на у ка (Ne delj ko vić 1987: 83).

2. По ја ва на на уч на та фан та сти ка 
во ма ке дон ска та кни жев ност 

за де ца и мла ди

По ја ва та и раз во јот на жа нр от на уч на фан -
та сти ка во ма ке дон ска та ли те ра ту ра за де ца и
мла ди се по вр зу ва со пе ри о дот по осло бо ду ва -
ње то, при што НФ има ше оте жнат раз вој и дол -
го вре ме се сме та ше за де фи ци та рен жа нр. Ток -
му за тоа и ова ис тра жу ва ње ќе би де свр те но
кон ка рак те ри сти ки те на на уч на та фан та сти ка
во по во е на та ма ке дон ска про за за де ца и мла -
ди. За тоа, на по че ток, со при чи на би мо же ло да
се по ста ви пра ша ње то: што се под ра зби ра под
из ра зот „на уч на фан та сти ка за де ца и мла ди”?
По го ле ми от број те о ре ти ча ри на ли те ра ту ра та
се со гла су ва ат со твр де ње то де ка под по и мот
„на уч но-фан та стич на ли те ра ту ра” нај че сто се
под ра зби ра ат про зни де ла (ро ма ни и рас ка зи)
во кои се опи шу ва ат из ми сле ни и хи пер бо ли -
зи ра ни на уч ни от кри ти ја кои му по ма га ат на
чо ве штво то и на не го ви от на пре док или, пак,
му се за ка ну ва ат на чо веч ки от род со раз лич ни
ви до ви опа сно сти за не го ви от оп ста нок. На ста -
ни те кои ги опи шу ва ед но на уч но-фан та стич -
но де ло мо жат да се слу чу ва ат во ид ни на та, на
на ша та пла не та, но мно гу че сто тие опи шу ва ат
и дру ги про сто ри, дру ги пла не ти кон кои се па -
ту ва со пре во зни сред ства кои не по сто јат, а кои
се за ро де ни во фан та зи ја та на пи са те ли те по -
ра ди на пре до кот на ко смо на у ти ка та (Вла до ва
2001: 89–95). 

Во ма ке дон ска та ли те ра ту ра, во оп што, опу -
сот на на уч но-фан та стич ни де ла не е обе мен и
ов де го на ве ду ва ме по го ле ми от дел од нив,
вклу чу вајќи ги и оние НФ де ла кои се на ме не -
ти и за во зра сни, но нив не би мо же ле да ги
сме та ме ка ко НФ ли те ра ту ра за де ца и мла ди и
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со таа цел ќе би дат под вле че ни: Ла зо На у мов -
ски: Го ле ма та аван ту ра (1959, вто ро из да ние
1963); Љу бо мир Дон ски: Враќање од пе ко лот
(1966); Пе ни Трп ков ски: Да леч но па ту ва ње
(1972); Стој мир Си мја нов ски: Аце ла (1977);
Стој мир Си мја нов ски: Двој на та Ева (1980);
Стој мир Си мја нов ски: Ќер ка та на ѕве зди те
(1981); Гли гор По пов ски: Ро бот град (1984);
Лил ја на Бе ле ва: Пла не та та Ок талз (1988); То -
ме Ар сов ски: Зе на – ќер ка на ѕве зди те (1988);
То ме Ар сов ски: Арис или пр ва љу бов (1989); Пе -
тар Вол на ров ски: Гра ни ца (1995); То ме Ар сов -
ски: Кри стал на пла не та (1998); Вел ко Не дел -
ков ски: Веч ни от Та низ (1999); Лил ја на Бе ле ва:
Ома јот на все ле на та (2001); Мир ко За фи ров -
ски: Аван ту ри те на Мар ко и Да мјан (2005); Са -
ња Ми хај ло виќ Ко ста ди нов ска: 517 (2015);
Мони ка Трај ков ска: На ра бот од вре ме то (2016;
I дел од се ри ја лот: На след ство то на Ве ро ни ка);
Ме то ди ја Ди нев ски: Екс пе ри мент 51 (2016);
Бран ко Пр ља: Апо ка лип са.мк (2017); Бран ко
Пр ља: Ре пли ка.мк (2018); Зо ран Ми ло шев ски:
Са га за Трој ство (2018); Бран ко Пр ља: Вос кре -
се ние.мк (2019); Ме то ди ја Ди нев ски: Вре мен -
ската ениг ма (2019, Екс пе ри мент 51 – II дел);
Да ни ел Би бов ски: Ар хан гел: осло бо ду ва ње на
ѕверот (2019); Зо ран Ми ло шев ски: Ис та пе ни
се чи ла (2019; I дел од се ри ја лот По след на гра -
ница).

3. За ав то рот и за ро ма нот

Ро ма нот Ар хан гел: осло бо ду ва ње на ѕве рот
(2019) е де би тант ски ро ман на мла ди от ав тор
Да ни ел Би бов ски1, во из да ние на „Арс Ли брис”,
дел од „Арс Ла ми на – пу бли ка ции”. Илу стра ци -
ја та на ко ри ца та ја на цр та илу стра то рот Оли -

вер Ко ла рев ски. Ва ка ав то рот ја прет ста ву ва
сво ја та де би тант ска кни га на одр жа на та про мо -
ци ја: 

От се ко гаш ме фа сци ни ра ло ка ко на пре до -
кот на тех но ло ги ја та го ме ну вал све тот, осо бе но
во по след на ва де це ни ја тех но ло ги ја та на пре ду -
ва екс по нен ци јал но, а тоа до не се и свои по сле -
ди ци би дејќи ево лу ци ја та на чо веч ка та би о ло -
гија ед но став но не мо же да др жи че кор со неа.
Па, на ме сто по го ле ма по вр за ност и сло бо да,
мно гу по че сто луѓето се чув ству ва ат за ро бе ни во
еден не ви длив ка фез од кон фу зи ја, отуѓеност и
оса ме ност. Ар хан гел: осло бо ду ва ње на ѕве рот е
кни га ко ја во сво ја та ср це ви на ја ин кор по ри ра
таа бр за тран зи ци ја на све тот, но со осврт ток -
му на ин ди ви ду а та и неј зи на та бор ба со нај су -
штин ски те не до ста то ци на тој свет. Со дру ги збо -
ро ви, бор ба та за осло бо ду ва ње од не ви дли ви от
ка фез.

Се ра бо ти за ро ман од жа нр от на на уч на та
фан та сти ка и имајќи пред вид де ка овој жа нр,
кол ку што е по пу ла рен низ све тот, не са мо по -
след ни те го ди ни, ту ку мно гу го ди ни на на зад,
тол ку, пак, од не ја сни при чи ни кај нас е де фи -
ци та рен, кај нас мно гу мал ку има ме на уч но-
-фан та стич на кни жев ност, ко ја мо же да би де
ин те ре сна и за по мла да та и за по во зра сна та по -
пу ла ци ја. Освен тоа, овој ро ман е по веќесло ен,
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1 Да ни ел Би бов ски е ро ден на 3 ју ни 1987 во Ско пје. Сред -
но обра зо ва ние за вр шил во ДСМУ „Пан че Ка раѓозов”, от сек
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во зраст да чи та и ис тра жу ва мно гу ди сци пли ни од при род -
ни те на у ки, но исто та ка и од фи ло зо фи ја та и пси хо ло ги ја -
та. Ка ко ре зул тат на тоа пред де се ти на го ди ни се раѓа иде ја -
та за ро ма нот Ар хан гел: осло бо ду ва ње на ѕве рот, кој е пр ви от
ма ке дон ски ро ман во кој на уч на та фан та сти ка се ба зи ра на
ре ал на на у ка и ре ал ни ис тра жу ва ња.



сло жен и ро ман кој мо же да се чи та и тол ку ва
од по веќе аспек ти, отво ра пра ша ња од ра зни
ви до ви, поч ну вајќи од са ми от на слов кој е мно -
гу моќен и мно гу сим бо ли чен, па сè до ком -
плек сни те ли ко ви, при ка зна та, све тот, кој Би -
бов ски ни го при ка жу ва и кој е ис клу чи тел но
бо гат и рас про стра нет во мно гу прав ци. Тоа,
меѓу дру го то, ми бе ше и еден од пр ви те ко мен -
та ри, чи тајќи го ро ма нот, во ко му ни ка ци ја со
са ми от ав тор: тол ку бо га та има ги на ци ја има
Би бов ски и тоа се од ра зи ло во пи шу ва ње то, тој
со здал свет кој ви ну ди та кви ра бо ти за кои ни -
ко гаш не би по ми сли ле де ка по сто јат, де ка мо -
жат да по сто јат – во све тот кој ни го при ка жу ва
ав тор тие не са мо што по сто јат, ту ку и со вр -
шено функ ци о ни ра ат. Во слу ча јов не мо же -
ме, а да не се освр не ме на ед на од де фи ни ци и -
те на НФ ко ја ни ја да ва Жан-Ба тист Ба ро ни јан
(Jean-Bap ti ste Ba ro nian), кој сме та де ка кру -
цијал на ка рак те ри сти ка на на уч на та фан та -
стика е што: 

таа не се ин те ре си ра, меѓутоа, за све тот она ков
ка ко што е, ту ку за све тот ка ков што мо же да би -
де, ка ков што би тре ба ло да би де, таа ба ра да по -
ка же ед на со стој ба на на ша та ми сла или на на -
ши от уни вер зум во не кој мо мент од не го ва та
исто ри ја – во еден мо жен мо мент, ве ро ја тен, на -
се тлив мо же би, но ни ко гаш ак ту е лен 

– беа збо ро ви те на пр о мо тор ка та на ро ма нот
Фро си на Пар ма ков ска. 

Овој де би тант ски ро ман на Би бов ски ја рас -
ка жу ва при ка зна та на ти неј џе рот Адам Деи, кој
освен со пу бер те тот при ну ден е да се со о чи и
со ком пли ци ра на та со стој ба во ко ја жи вее –
тек тон ско то при дви жу ва ње на це ла та ци ви ли -
за ци ја. По за вр шу ва ње то на нај ра зор на та вој на
во исто ри ја та, чо ве ко ва та ци ви ли за ци ја од лу -

чу ва да го ре ор га ни зи ра све тот. Нај го ле мо то
до стиг ну ва ње на здру же ни от труд е тест-на сел -
ба та Ар хан гел 2009, сме сте на на Ан тарк ти кот.
Та му се все лу ва ат врв ни те умо ви од си те обла -
сти: ин же не ри, би о ло зи, ле ка ри, фи зи ча ри, фи -
ло зо фи, па ду ри и умет ни ци и за мно гу бр зо
вре ме про бле ми те ка ко гло бал но за то плу ва ње,
за га ду ва ње, глад, не до ста ток на во да за пи е ње
дра стич но се на ма лу ва ат. И до де ка се чи ни де -
ка пла не та та до жи ву ва пре род ба од се ка ков
аспект, чо ве ко ви те сла бо сти, ка ко што се алч -
но ста и по тре ба та за над моќ, сè уште дем нат
зад аго лот ка ко нај го ле ма опа сност.2 До ло ву -
вајќи ја мно гу успе шно на ша та се га шност со
по сто ја на та жел ба за во е на над моќ меѓу др жа -
ви те, ко ја се за ка ну ва и на де не шна та ци ви ли -
за ци ја, ав то рот и во ро ма нот оства ру ва ед на
успе шна ви зи ја, за стра шу вач ка ви зи ја за на ше -
то оп ште ство ра зо ре но од тре та свет ска вој на.
Спа сот про из ле гол од „но ва су пер на пред на
тех но ло ги ја ко ја то гаш прв пат би ла упо тре бе -
на. Таа тех но ло ги ја и се га е на Ар хан гел 2009,
но се чу ва во стро га тај ност, нор мал но, за да не
би де зло у по тре бе на” (Би бов ски 2019: 57). По -
сто е ње то на тол ку на пред на тех но ло ги ја го
намет ну ва стра вот од неј зи на зло у по тре ба до -
кол ку дој де во по гре шни ра це. Па, за тоа во пе -
ри о дот што прет стои, де вет на е сет го ди ни по
кра јот на вој на та, и се дум на е сет го ди ни од
осно ва ње то на Ар хан гел 2009, оп ште ство то се
ан га жи ра да ја за шти ти/ил и да дој де до таа тех -
но ло ги ја, на се ка ков мо жен на чин. И ту ка, не -
ми нов но се на мет ну ва впе ча то кот де ка таа на -
пред на тех но ло ги ја е по вр за на со квант ни от
ком пју тер кој е вгра ден во ро бо тот Би ви, нај до -
бри от при ја тел на Адам. 
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4. Ли те ра тур ни рас коп ки

Збо ру вајќи за ка рак те рот на НФ не из бе жно
се на мет ну ва по тре ба та да се ука же и на кла си -
фи ка ци ја та на овој жа нр. Факт е, де ка по сто јат
го лем број на кла си фи ка ции на те ми те во на -
уч но-фан та стич на та ли те ра ту ра, но ние во мо -
мен тов ќе се за др жи ме на онаа ко ја ја пред ла -
га Вла да Уро ше виќ:

1. Уто пи ја – еден за мр знат иде ал
2. Игри со вре ме то: ухро ни ја и па ра лел ни све -

тови
3. Жед за сло бо ден про стор
4. Враќање на зад: хе рој ска фан та зи ја
5. Ес ха то ло шки те ми: од кра јот кон но ви от по че -

ток (1988: 161).

Имајќи ја во пред вид прет ход но на ве де на та
кла си фи ка ци ја, мо же ме да преј де ме кон ли те -
ра тур но-кри тич ки осврт кон ро ма нот Ар хан гел:
осло бо ду ва ње на ѕве рот од Да ни ел Би бов ски.

Нај пр вин, ако се освр не ме на те мат ска та за -
ста пе ност во ро ма нот, мо же да се кон ста ти ра
де ка во не го има еле мен ти од си те прет ход но
на ве де ни те ми.

Освр ну вајќи се на по со че на та кла си фи ка ци -
ја, ле сно мо жат да се из дво јат уто пи ски те еле -
мен ти во овој ро ман, поч ну вајќи од фу ту ри -
стич ки ди зај ни ра ни те ав то мо би ли: 

[...] не го ви от цр но-бе л џип бе ше на пра вен спе -
ци јал но за не го и има ше мно гу не ве ро јат ни ка -
ра ке ри сти ки. Мо же ше да се упра ву ва са мо со
говор или са мо со ав то пи лот, бе ше це ло сно не -
про пу стлив, па без про блем мо же ше да се дви жи
под во да, а има ше и вгра де но мал пла кар за али -
шта, ма ла ма ши на за пе ре ње и ав то ма ти зи ран
си стем за пе гла ње... Про ве ри на ре тро ви зо ри те
и на борд – ко мју те рот да не го сле ди не кој, па го

из ро ти ра се ди ште то за сто осум де сет сте пе ни
(Би бов ски 2019: 18);

пре ку из гле дот на са ми от град: 

Од обич на згра да, ста на огром на ха ла, пет на -
е сет ки ло ме три во ди ја ме тар, а еден во ви си на.
Но, ви стин ски ин те ре сно то бе ше вна тре. Оваа
огром на ха ла има ше об лик на осмо а гол на при -
зма ко ја во се бе кри е ше со вр ше но нор ма лен
град. Со ви со ки ста бил ни згра ди, еле гант но вкло -
пе ни па ти шта, пар ко ви, бол ни ци, ре кре а тив ни
цен три, учи ли шта и ре сто ра ни, си те на сре ди на
од овој пет на е сет ки ло ме тар ски објект и од лич но
за шти те ни од екс тре ме ни от студ на двор (Ibid.:
26–27); 

по тоа, пре ку ба њи те во до мо ви те кои се еден
вид на ам бу лан ти, кои ав то мат ски го сле дат
здра вје то на ко ри сни ци те: 

Во тој миг ма ли от мо ни тор пред вра та та во
ба ња та поч на да сви ри и од не го се слу шна ав то -
ма ти зи ран глас: Адам Деи, кон цен тра ци ја та на
кор ти зол во ва ша та ури на е по го ле ма од нор мал -
но то. Ова се пов то ру ва мно гу че сто. Исто та ка,
ко жа та ви е су ва, има те под оч ни ци, а из гу бив те
по ло ви на ки ло грам те жи на за по мал ку од еден
ме сец. Ви пре по ра чу вам по веќе спи е ње, по веќе
ре кре а ци ја, по здра ва ис хра на и по мал ку стрес...
На Ар хан гел ба њи те беа и ми ни-ам бу лан ти, па
се кој пат ко га се ко ри стеа, тие ги сле деа па ра ме -
три те на те ло то и ако ре ги стри раа не што алар -
мант но вед наш ин фор ми раа (Ibid.: 35); 

пре ку ре флек ти рач ки от парк во кој Адам го во -
зи ха вер бор дот, и во кој за ра ди без бед ност по -
сто јат три ви да на па ти шта, раз лич но обо е ни
спо ред тоа за ко го се на ме не ти: 

По себ но то кај не го бе ше што мо же ше да си го
ме ну ва рел је фот. Прет ход но има ше об лик на
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ама зон ска пра шу ма, па на ха вај ска пла жа, па на
дел од Хи ма ла и те, па на пу сти на со оа зи и на што
ли уште не. По след ни от об лик на пар кот бе ше
не кое скан ди нав ско езе ро (Ibid.: 38); 

а не тре ба да се за бо ра ви и кон тро ли ра на та
кли ма. Дру га за гат на та уто пи стич на иде ја во
ро ма нот е пре у ре ду ва ње то на све тот по ра зор -
на та вој на, ко га чо ве ко во то оп ште ство се ор га -
ни зи ра во спе ци фич ни чо ве ко ви за ед ни ци: 

На ме сто во др жа ви тој пред ло жил све тот да
се ор га ни зи ра во за ед ни ци од луѓе кои ќе има ат
ист кон цепт за це ло куп ни от на чин на жи ве е ње,
ќе има ат исти ве ру ва ња, прин ци пи и фи ло зо фи -
ја. Бу квал но за ед ни ци од срод ни ду ши. Та ка ќе
би де пре ве ни ра но кај луѓето да се на тру пу ва то -
вар од не ис пол не тост, анк си о зност или де пре си -
ја, кои со те кот на вре ме то си гур но ќе пре ра снат
во не ка ков кон фликт, пр во вна тре во лич но ста,
а по доц на и на двор во оп ште ство то (Ibid.: 58). 

Со гле ду вајќи ги при чи ни те за нај че ста та чо -
ве ко ва де струк тив ност, оп ште ство то се ре ор га -
ни зи ра на нај до бар мо жен на чин. Но, и та кви -
те уто пи стич ки уре де ни за ед ни ци има ат свои
не до ста то ци. Име но, и са ми от Ар хан гел 2009
не се на се лу ва со би ло кој, со обич ни луѓе. И за
та му по сто јат кри те ри у ми тоа да би дат фа ми -
ли јар ни луѓе, со убав из глед. Ток му на та ков на -
чин по сво и те ли те на Адам ус пе а ле да ста нат
жи те ли на ова уто пи ски за ми сле но/уре де но
опште ство, по сво ју вајќи го Адам, чии ро ди те -
ли се от ка жа ле од не го. И во мо мен тот ко га
успе а ле во на ме ра та, до би ва ат и би о ло шка ќер -
ка ко ја во оп што не ги за до во лу ва нив ни те
естет ски кри те ри у ми. И ов де се от кри ва се та
про ма ше ност на тој, на ви дум уто пи ски си стем
во кој, жи ве ејќи во ком фор и це ло сна ор га ни -
зи ра ност и пред о дре де ност на не шта та, луѓето

се од да ле чи ле еден од друг, осо бе но вр сни ци те
на Адам од кои тој е крај но раз о ча ран: 

Има ше мно гу ко ри сни ра бо ти на Вор лдбук,
па ду ри и Адам има ше свој про фил, но за по -
веќет о не го ви вр сни ци тоа бе ше са мо на чин пре -
ку кој мо же ше ле сно да се ста не по пу ла рен...
Сите од не го во то учи ли ште по ми ну ваа мно гу
вре ме на Вор лдбук... (Ibid.: 36). 

Та ква та пре кра сна уто пи ја, по сте пе но се
пре тво ра во ан ти у то пи ја, за ко ја и неј зи ни те
жи те ли ста ну ва ат све сни: 

Се га до пол ни тел но ќе се сти му ли ра де е во лу -
ци ја. Освен за енер ги ја, се га луѓето не ма да мо -
ра да се гри жат ни за вре ме то. До пол ни те лен
ком фор и до пол ни те лен мо тив да ста нат аме би...
ви ди ги во за ед ни ца та Кон зо ла. По це ли де но ви
игра ат ви де о и гри, и ду ри со де но ви не из ле гу ва -
ат на двор. Стру ја ни ко гаш не ма да им сне ма, а
се га не ма да се гри жат ни за сил ни те гр мо те ви -
ци. Ќе игра ат до де ка не сра снат со гар ни ту ри те,
Од врат но (Ibid.: 228).

Уто пи ја та, Је ре меј Ју до вич Пар нов го об ја -
сну ва по те кло то на збо рот уто пи ја, а по тоа и
на уто пи стич ка та ли те ра ту ра: „на грч ки ја зик,
уто пи ја зна чи ’ме сто кое го не ма’”, а тоа е при -
фа те но и ка ко на слов на ли те ра тур но де ло кое
со др жи има ги нар на сли ка на оп ште ство то во
ид ни на та. 

Уто пи ски от кон цепт е за ста пен и врз ор га ни -
за ци ја та на чо ве ко ви те за ед ни ци на Зе мја та. На
па ту ва ње то кое го пре зе ма Адам, со цел да го
за шти ти не го ви от ве рен про дру жник/при ја тел-
-ро бо тот Би ви, а што про ди ра веќе во те ма та од
НФ по зна та ка ко жед за сло бо ден про стор, тие
двај ца та ќе пре зе мат аван ту ри стич ко па ту ва ње
на Зе мја та. Всу шност, на ова па ту ва ње, Адам се

НОВА ЧИТАЊА ФАНТАСТИКЕ И НАУЧНЕ ФАНТАСТИКЕ

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/02   45



враќа на ме сто то од кое и са ми от по тек ну ва,
пла не та та Зе мја. Адам по тек ну ва од гра дот Ли -
он, во Фран ци ја, но се га од но во ја за по зна ва
род на та Зе мја. Нив но то па ту ва ње во мно гу не -
шта по се ту ва на по се та та на Ма ли от принц на
Ан то ан де Сент Ег зи пе ри. Па то пи сот од раз ни -
те кра е ви низ све тот, кој се рас по сти ла пред
нас, ја по тен ци ра уба ви на та на Зе мја та, но
исто вре ме но го от кри ва и ка рак те рот на неј зи -
ни те жи те ли. Она што ќе го осо зна ат Адам и
Би ви е де ка жи во тот на пре о ста на ти те жи те ли
на Зе мја та (оние кои не би ле по доб ни за Ар хан -
гел 2009), е ор га ни зи ран во чо веч ки за ед ни ци,
всу шност екс пе ри мен тал ни за ед ни ци, ор га ни -
зи ра ни и име ну ва ни ток му спо ред жи во тот во
нив. На при мер, жи те ли те во Адре на лин се
жел ни за за ба ва и аван ту ри и та му за прв пат
Адам ќе се во о ду ше ви од уба ви ни те на зе мја та:
„Го ви де коп но то. Зе ле но и уба во, со ед на тен -
ка ли ни ја од во е но од оке а нот... Про сто не му се
ве ру ва ше ка де е. Це ла ми ну та ја до пи ра ше тре -
ва та. Кол ку е са мо уба ва, кол ку е ин спи ра тив -
на” (Би бов ски 2019: 109); по тоа, жи те ли те на
за ед ни ца та име ну ва на ка ко Ме ди та ци ја се по -
све те ни на од мор и ре лак са ци ја, жи те ли те на
не кои за ед ни ци се во ин стве ни, не кои се тех но -
ло шки на пред ни, итн. Един стве но жи те ли те на
за ед ни ца та Те ра фи ли се оние низ чии сфаќања
про зву чу ва гла сот на ра зу мот. Жи во тот на оваа
за ед ни ца е нај при ми ти вен во од нос на оста на -
ти те, но ток му та му, од де вој че то Ки а ниа Адам
ќе слу шне дла бо ко ви сти ни ти збо ро ви за су -
шти на та на чо ве ко во то жи ве е ње:

Ви ди, знам де ка на не кој ка ко те бе, кој е од
Го ле мо то Бум, ние му из гле да ме при ми тив ни
дури про сти. Тоа че сто ни се слу чу ва и не ни оче -
ку ва ме да нè сфа тиш. Но, се ти се на нас ко га тво -
јот со фи сти ци ран свет ќе ста не пре мно гу ком -

пли ци ран. То гаш ќе ти ста не ја сно што е ви стин -
ски ва жно. Ка кви и тех но ло гии да има те, ни -
когаш не мо же те да ги за ме ни те при ми тив ни те
ед но став ни ра бо ти ка ко по вр за но ста со луѓето,
со браќата, со се стри те и при ја те ли те, со ро ди те -
ли те (Ibid.: 145). 

Всу шност, ако се раз гле да ат па ту ва ња та на
Адам низ си те кра и шта на зе мја та, не из бе жно
се на мет ну ва асо ци ја ци ја та со па ту ва ња та на
Ма ли от принц на Ег зи пе ри, кон од па ту ва ња та
по ше сте пла не ти се здо би ва со ис ку ства, но и
со зна ни ја за жи те ли те на тие пла не ти, ка ко што
Адам осо зна ва де ка има ме ста на Зе мја та на
кои е не рас кин ли ва вр ска та на луѓето со зе мја -
та, ме ста на кои сло бод но мо жеш да се по слу -
жиш на па за рот со што са каш без да пла тиш,
или пак, да пла тиш во ва лу та та на ре че на со -
лин зи, со ко ја се из ра зу ва чув ство то на среќа.

По крај на пред на ти те тех но ло гии и во го ле -
ма ме ра по ле сни от на чин на жи вот, на Адам не
му е во оп што ле сно од по веќе при чи ни. Глав -
на та при чи на е со о чу ва ње то со бол на та ви сти -
на де ка не го ви те ви стин ски ро ди те ли го оста -
ви ле, а не знае на што точ но се дол же ла нив на -
та од лу ка, по тоа е при ну ден се којд нев но да се
со о чу ва со Бе лар до ви и нив ни те ка при ци. Од
за ду шу ва ње на не го ва та сло бод на вол ја, пра во -
то на из бор до пол не ње на не го ва та гла ва со
изми сли ци по вр за ни со не го ви те ви стин ски ро -
ди те ли... Адам по крај сè се тру ди да го сле ди
сво јот сон и да ја не гу ва љу бов та кон тех но ло -
ги ја та и ро бо ти ка та по се ту вајќи го ин сти ту тот
ка де што ќе го со зда де ро бо ти зи ра ни от при ја -
тел со кван тен ком пју тер.3
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Ова па ту ва ње до Зе мја та кое го пре зе ма
Адам е за да го спа си сво јот ро бот Би ви од рас -
кло пу ва ње, за што по не го тра га на уч ни кот Да -
на гер, кој во слу ча јот е оној по знат „луд на уч -
ник” од НФ. Име но, Би ви е кван тен ком пју тер
кој мо же да ја от крие тај на та за по сто ја но то
ури ва ње на згра ди те Те сла, по ра ди што Да на -
гер са ка да дој де до не го, за да не се обе ло де ни
не го ви от не у спех. И во таа бор ба на до бр о то и
зло то, ка ко во не ко ја кла сич на ска зна, на стра -
на та на до бр о то, во уло га на по мо шни ци на
Адам се ја ву ва ат и до бри луѓе, ка ко на уч ни кот
Коб, кој по сто ја но е во уло га на не гов со ве то да -
вец и по мо шник. 

При су ство то на Би ви, пак, ја от кри ва те ма та
на ро бо тот во ро ма нот на Би бов ски. Се ка ко, со -
нот за со зда ва ње на чо век од ме тал по стои мо -
шне одам на: уште во при ка зна та за Де дал се
збо ру ва за xиновск иот чо век од ме тал, Та лос,
де ло на крит ски от гра ди тел и про наоѓач, кој
три па ти днев но го оби ко лу вал остро вот чу вајќи
го од на паѓач и. Вла да Уро ше виќ по тен ци ра де -
ка овие по слу шни и вред ни слу ги кои ќе ги
вршат по сит ни те ра бо ти без од ла га ње и мр мо -
ре ње се среќава ат во про за та кон кра јот на XIX
и по че то кот на XX век. Име то и од не су ва ње то
по тек ну ва ат од че шки от пи са тел Ка рел Ча пек
(Ka rel Ča pek), кој со тоа име озна чил ме тал ни
ко пии на чо век кои исто вре ме но се ед на пре -
кра сна ма ши на и еден мо де рен и си гу рен на -
чин да се пов то ри от кри ти е то на Фран кен -
штајн. Спо ред Уро ше виќ, ро бо ти те се ев ти на
ра бот на си ла, за сво е то одр жу ва ње не ба ра ат
го ле ми тро шо ци, по слу шни се, вред ни, ди сци -
пли ни ра ни. По се ду ва ат сил но раз ви е на ин те -
ли ген ци ја, но не ма ат ни ка ков емо ти вен жи вот,
во нив не се вса де ни мо жно сти за до жи ву ва ње
на етич ки ди ле ми. Се пак, бла го да рејќи на не -
кои усо вр шу ва ња што ќе би дат при ме не ти над

по но ви те ге не ра ции на овие су ште ства, тие ќе
се здо би јат со чув ство за прав да и не прав да, за
со ли да р ност, па ду ри и со спо соб ност да мра -
зат и со жел ба да го спо да рат. Ре зул тат на тоа е
нив на та по бу на: тие за го спо да ру ва ат со све тот,
уни шту вајќи го прет ход но чо ве штво то. Ро бо тот
на Адам е на сли кан во крај но по зи тив на уло га:
ка ко по мо шник, за штит ник, ка ко пре во зно
сред ство, а пред сè – ка ко при ја тел. Со са ми от
факт што Би ви е упра ву ван и кон тро ли ран од
Адам го во ри за вер ба та на ав то рот во над моќта
на чо ве кот над ве штач ка та ин те ли ген ци ја, иако
опа сно ста од неј зин бунт до кол ку по пад не во
по гре шни ра це, не е ис клу че на. Овој ро бот кој
ле сно мо же да се пре о бр зи во ди но са у рус и
змеј го во ри за ин кор по ри ра но ста на те ма та хе -
рој ска фан та зи ја/вра ќање  на зад, кои се те ми,
исто та ка ка рак те ри стич ни за НФ. Из ра бот ка та
на ро бо ти во об лик на мит ски су ште ства ја по -
твр ду ва го ле ма та по вр за ност на на уч на та фан -
та сти ка и ми тот во овој ро ман на Да ни ел Би -
бов ски. 

Ан ри Гу го сме та де ка те ми те на на уч на та
фан та сти ка, всу шност се 

под мла де ни ми то ви... По на та му, тој ги по вр зу ва
ми то ви те за ис ка чу ва ње то кон не бо то со ко смич -
ки те ле то ви. Во пр ви те се крие жел ба та да се дој -
де до врв но то зна е ње, а во вто ри те – жел ба та за
ис тра жу ва ње на меѓуга лак тич ки те пр о сто ри
(Уро ше виќ 1988: 129). 

Во тие ко смич ки бро до ви, нив ни те пат ни ци
че сто се наоѓаат за спа ни, во со стој ба на ана би -
о за. Во та ква со стој ба оста ну ва ат сè до де ка не
дој дат до пр о гра ми ра на та пла не та, ка де тре ба
да го по се ат но ви от жи вот. Од ка та кли зми те
нај че сто се спа су ва ед на или не кол ку чо веч ки
двој ки кои тре ба да ја пр о дол жат ци ви ли за ци -
ја та од ко ја доаѓаат на но ва, по по год на пла не -
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та. Ан ри Гу го ова го до ве ду ва во вр ска со ков -
че гот на Ное кој ги спа су ва из бра ни те луѓе и
жи вот ни на сво јот ков чег од По то пот:

[...] ав то ри те на де ла та на на уч на та фан та сти ка
го пов то ру ва ат со сли ка та на сво јот ко смич ки
брод што лу та низ пр о стран ства та на все ле на та,
сим бо лот на нео п ход но ста на пре не су ва ње то на
за ро до кот на жи вот на та енер ги ја од еден ци клус
на пла не тар но по сто е ње во друг (Уро ше виќ
1988:130). 

Тој нов жи вот нај че сто тре ба да го со чу ва ат
и по се ат из бра ни луѓе кои се од ли ку ва ат со сво -
ја та уба ви на, но и ин те ли ген ци ја. Људ ми ла
Сто ја но ва, збо ру вај ки за по вр за но ста на ска зна -
та и ми тот, ка ко ко ре ни на на уч на та фан та сти -
ка (Сто ја но ва 1989: 60–62) ис так ну ва де ка 

ми тот и на уч на та фан та сти ка има ат мно штво за -
ед нич ки еле мен ти, пр вен стве но на ко смо го ни -
ски план. Таа го ис так ну ва и со знај ни от еле мент
кој се со др жи во нив, а наоѓа из раз во со ци јал но-
-пси хо ло шка та функ ци ја – за нив на та ори ен ти -
ра ност кон за до во лу ва ње на не ка ква вна тре шна
потре ба на све ста со фан та стич ни струк ту ри и
по ет ски хи по те зи да ги на до пол ну ва на уч но не -
раз ја сне ти те при род ни фе но ме ни. Дру га та слич -
ност е и во тоа што за ми тот е ти пич на гри жа та
за ко лек тив на та суд би на на пле ме то – на при -
мер, до би ва ње то на ог нот, или осно ва ње на ед на
пле мен ска за ед ни ца и неј зи ни от оп ста нок во
бор ба та со не при ја те лот. Со ци јал на та ши ри на на
про бле ма ти ка та, тре ти ра на во на уч на та фан та -
сти ка се ко гаш ја над ми ну ва суд би на та на един -
ка та и се од не су ва на чо ве штво то ка ко це ли на:
агре сив на та туѓа ци ви ли за ци ја, без ду шни от ве -
штач ки ум кој се от трг нал од чо ве ко ва та кон тро -
ла, или се оп шта та атом ска вој на, го за гро зу ва ат
по на та мо шни от жи вот на пла не та та; тех нич киот
на пре док кој ста ну ва цел за се бе ја ру ши по ет -
ска та хар мо ни ја меѓу чо ве кот и при ро да та, го

отуѓува од неа; на уч но то от кри тие кое до шло во
по гре шни ра це се за ка ну ва да ја пре ки не со ци -
јал на та ево лу ци ја и да ја вра ти на зад це ло куп на -
та чо ве ко ва исто ри ја. [...] Наоѓајќи из раз од слич -
ни кри тич ни си ту а ции, ана лог но на хе ро и те од
ми тот, ју на ци те на на уч на та фан та сти ка из ра -
сну ва ат во до бро чи ни те ли на це ло то чо ве штво
(Сто ја но ва 1989: 62). 

Од ми то ло ги ја та по тек ну ва ат не кои од нај -
че сти те те ми во на уч на та фан та сти ка. Ед на од
нив е онаа за ци клич но то уни шту ва ње и об но -
ву ва ње на Ко смо сот.

Убе ду ва ње то де ка не са мо вче ра, не са мо де -
нес, ту ку ду ри и во нај да леч на та ид ни на се пов -
то ру ва ле, се пов то ру ва ат и ќе се пов то ру ва ат
исти си ту а ции про из ле зе ни од не про мен ли ви от
од нос на чо ве кот кон са ми от се бе си, кон сво ја та
за ед ни ца и кон уни вер зу мот што го оп кру жу ва –
а тоа убе ду ва ње стои во осно ва та на се кое вкло -
пу ва ње во мит ски те об ли ци на чув ству ва ње то и
тол ку ва ње то на све тот – збо ру ва за бли ско ста на
ав то ри те на де ла та на на уч на та фан та сти ка до
ед на кон цеп ци ја на вре ме то што му е при су шта
на ми тот (Уро ше виќ 1988: 126). 

Во тој кон текст, тре ба да се ис так не де ка
една од нај че сти те те ми е ес ха то ло шка та, т.е.
онаа за апо ка лип са та на пла не та та, и неј зи но -
то пов тор но ре ви та ли зи ра ње и ожи ву ва ње. 

Раз лич ни те апо ка лип си и пов тор ни те за поч -
ну ва ња на кру гот на жи во тот врз опу сто ше на та
Зе мја, тол ку па ти об ра бо ту ва ни во де ла та на на -
уч на та фан та сти ка се са мо еден од мо жни те при -
ме ри за сфаќање то на ци клич но ста на вре ме то.

Во ро ма нот на Би бов ски, вр ска та на НФ со
ми тот (ми то ло шка та ма три ца) ја со гле ду ва ме
во фак тот де ка све тот ед наш веќе се со о чил со
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ужа си те на тре та та свет ска вој на и по у че ни од
ис ку ство то, луѓето на Зе мја та се оби де ле да ги
ми ни ма ли зи ра ат ид ни те ва кви опа сно сти, та ка
што го со зда ле Ар хан гел 2009 кој ја крие тај на -
та за моќно то оруж је и кој е на се лен са мо со од -
бра ни луѓе. 

По вр за но ста, пак, на НФ и чу де сно то/ска -
зно вид но то ја со гле ду ва ме на по веќе ме ста во
ро ма нот. Нај пр вин, тре ба да се ука же на твр де -
ња та на не кол ку ис так на ти те о ре ти ча ри на на -
уч на та фан та сти ка. Ро же Ка јоа (Ro ger Ca il lo is)
(во есе јот Фан та стич на сли ка) гле да мал ку
раз ли ки меѓу на уч на та фан та сти ка и чу де сно -
то. За не го де ла та на на уч на та фан та сти ка се
„еден вид мо дер ни бај ки во кои чу де сно ста са -
мо до би ва но ви об ли ци, пре фр лу вајќи се во
дру ги све то ви што овој пат се по ме сте ни во про -
сто рот ота де на ша та пла не та” (Ка јоа 1972).
Тре ба да се спом не и ка жу ва ње то на Жан Га те -
њо (Jean Gattégno): 

Ме сто да се ин те ре си ра за тех нич ки те от кри -
ти ја са ми по се бе или пак [...] за по сле ди ци те на
тие от кри ти ја врз чо ве кот – со ци јал но то жи вот -
но, „но ва та” на уч на фан та сти ка се ин те ре си ра за
са ми от чо век, во слу ча и те ко га тој ја про ме нил
пла не та та, зна чи, не из бе жно, со са мо то тоа и
мен та ли те тот и лич но ста (Уро ше виќ 1988: 121).

От та му, од дла бо чи ни те на пот све ста, ќе из -
ле зат су ште ства та кои не ко гаш ѝ при паѓале на
ко лек тив на та има ги на ци ја и ќе ги на се лат
одно во стра ни ци те на на уч на та фан та сти ка. Та -
ка, во де ла та од овој жа нр ќе се по ја ват су ште -
ства што сме ги среќава ле са мо во бај ки те. 

Но не се во пра ша ње са мо су ште ства од бај -
ки те кои се га се ја ву ва ат во еден друг, мал ку
изме нет де кор; во пра ша ње е враќање кон са ма -
та сло бо да на има ги на ци ја та, на има ги на ци ја та

ко ја се га се од не су ва ка ко при со зда ва ње то бај -
ки – ко ри стејќи ги мо жно сти те на чу де сно то низ
ед на да ле ку по спон та на [...] ори ен ти ра на по стап -
ка (Уро ше виќ 1988: 121–122). 

Збо ру вајќи, пак, за срод но ста и по вр за но ста
на на уч на та фан та сти ка и ска зна та Бра ни мир
Бо шњак нај пр вин ука жу ва на нив ни те раз ли ки.
Име но, збо ру вајќи за ска зна та ве ли: 

Во сво ја та су шти на таа се пот пи ра ла еден свет
на ира ци о нал ни те си ли кој по мал ку или по веќе
се пов то ру вал. Тие ира ци о нал ни си ли би ле прет -
ста ве ни во ли ко ви те на са мо ви ли те, џу џи ња та,
зме јо ви те и ра зни ин ди ви дуи кои по се ду ва ат
вон зем ски и не чо веч ки мо жно сти и спо соб но сти
(Бо шњак 1978: 1109–1110). 

Се раз би ра де ка не тре ба да се за не ма ри
фак тот што ро бо тот-при ја тел на Адам, Би ви е
ток му змеј, но и ди но са у рус во еден мо мент,
иа ко има осо би ни ти пич ни за ед на ма ши на.
Алек сан дар Про ко пи ев збо ру ва и за слич но сти -
те меѓу глав ни от про та го нист на ска зна та и на -
уч но-фан та стич на та ли те ра ту ра: 

Про тив ни кот, што во ска зна та е су ште ство со
на гла се на ма ги ска си ла, во [...] на уч но-фан та -
стич ни те при ка зни че сто се пре о бра зу ва во мо -
де рен зол вол шеб ник – на уч ник, или во ком пју -
тер, исто та ка моќен, ре чи си не по бе длив, во се -
зна ен зло стор ник, кој ја из не ве рил пр во бит на та
цел – да им по ма га на луѓето, и ста нал нив ни не -
при ја тел. Глав ни от ју нак, нај че сто хен ди ке пи ран
ка ко бун тов ник е по е ди нец во бор ба не са мо про -
тив зло то, ту ку и про тив етич ка та еро зи ја на
голе ми те кор по ра ции, што се един стве но об зе -
ме ни од за ра бо ту вач ка та. Ка ко и во ска зна та, и
во оваа кни жев ност, ју на кот, од по чет на жр тва,
по сте пе но и си гур но се из диг ну ва до ко не чен
побед ник. По бе да та е по из ра зи та за што (ју на кот
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– Ј. Д.) е оса мен чо век. [...] Но, во дејќи ја сво ја та
гор да ис тра га (по тра га – Ј. Д.) се здо би ва и со по -
мо шни ци, кои, ка ко и во ска зна та, че сто ја оли -
це тво ру ва ат за по ста ве на та си ла на при ро да та.
Тие, по не ко гаш, осо бе но во на уч на та фан та сти -
ка, се и сво е вид ни учи те ли, на да ре ни со па ра-
-мо ќи, кои, низ ис пи ти на зре ло ста, им ги от кри -
ва ат на уче ни кот... Во овие слу чаи, ма ги ја та ста -
ну ва за ло га на чо ве ко ва та мо жност да ја по бе ди
ма ши на та. Во ли кот на все лен ски от ис тра жу вач,
ис ку ство то на чо ве кот е пре ве де но во ме та фо ра
за по сто е ње то и не ми нов но то деј ству ва ње на
прав да та. Но, уште по из ра зе но од ис хо дот во
ска зна та, по бе да та на до бр о то во на уч но-фан та -
стич на та при ка зна не е на гла се но по ра ди јак не -
ње на мо ра лот на чи та те лот. [...] Чи та те лот на -
вле гу вајќи во на уч но-фан та стич на та при ка зна,
ка ко по ра но слу ша те лот во ска зна та, се вжи ву ва
во уло га та на до бри от ју нак во не го ва та бор ба
про тив зло то и со не тр пе ние ја оче ку ва раз вр -
ската, но во се та таа вне се ност ја ко ри сти соп -
стве на та спо соб ност да си игра, да фан та зи ра...
Исти от аван ту ри стич ки дух ја про ник ну ва и на -
уч но-фан та стич на та при ка зна.

Ро же Ка јоа (1972: 737), раз гле ду вајќи го со -
од но сот меѓу ска зни те, фан та сти ка та и на уч на -
та-фан та сти ка, кон ста ти ра де ка по стои еден
кван тум на те ми кои на уч на та-фан та сти ка ги
пре зе ме од ска зна та, чу де сно то. Меѓу нив тој ги
спом ну ва оние кои се слу жат со по да то ци те од
пси хо ло шки те на у ки: те ле па ти ја та, спи ри -
тизмот, кре ва ње на пред ме ти со си ла та на ду -
хот, ема ни ра ње на сли ки од стра на на ме ди у ми,
пред у пре ду вач ки со ни шта. Људ ми ла Сто ја но ва
истак ну ва де ка 

по не ко гаш жи ве ејќи меѓу стран ци те (во туѓ все -
лен ски брод, на туѓа пла не та) Зе мја ни те стек ну -
ва ат спо соб но сти кои се не по зна ти на Зе мја та –
те ле па ти ја, ле ви та ци ја, не ви дли вост итн. Ве шти -
ни те со кои се здо би ва ат Зе мја ни те во туѓиот свет

пот се ту ва ат на вол шеб ни те ве шти ни на ју на кот
од оној по се бен вид на ска зни кои ги на ре ку ва -
ме „вол шеб ни” (Сто ја но ва 1989). 

Ов де пов тор но се со гле ду ва вр ска та меѓи на -
уч на та-фан та сти ка и чу де сно то. Ка јоа збо ру ва
и за си те оние су ште ства од на уч на та-фан та -
сти ка кои по се ду ва ат пси-моќи, осо бе но пре не -
су ва ње на ми сли те на да ле чи на. Же рар Кор дес
во сво јот текст „На уч на та фан та сти ка и ми тот”
ве ли де ка „бра нот на пси-моќи пот цр ту ва де ка
на уч на та фан та сти ка е во де на од жел ба та, жел -
ба та за со зна ние и се моќ, од ре вол тот про тив
ти ра ни ја та на ре ал но ста” (Cor de se 1977). По на -
та му, меѓу си те тие пси-моќи, Вла да Уро ше виќ
цен трал но ме сто и да ва на те ле па ти ја та, ко ја
ка ко и дру ги те слич ни свој ства 

има уло га да ја про ши ри гра ни ца та на мо жно то
на овој вид кни жев ност на има ги нар но то во кој
по сто ја но се ба ра ат на чи ни за над ми ну ва ње на
веќе за ми сле но то. Тој по тен ци ра де ка во не кои
слу чаи, те ле па ти ја та се на ла га са ма по се бе ка -
ко на чин на ко му ни ка ци ја – осо бе но ко га тре ба,
во слу ча јот на прв кон такт да го ре ши на ви сти -
на из вон ред но те шко ре шли во то пра ша ње на
раз би ра ње то меѓу жи те ли те на две пла не ти кои
прв пат се среќава ат (Уро ше виќ 1988: 119–120). 

И ток му ов де мо же ме да о пре по зна е ме/кла -
си фи ци ра ме и ро ма нот Ар хан гел... на Да ни ел
Би бов ски, за што во ро ма нот се пом ну ва за ро -
ди шот на ед на но ва на у ка 3-ФИ, спој на пси хо -
ло ги ја, фи ло зо фи ја и фи зи ка, со чи ја по мош
мо жат да се чи та ат и кон тро ли ра ат ми сли те на
луѓето. Ин те ре сен е фак тот што Адам про ја ву -
ва го лем та лент за оваа на у ка, ис про бу вајќи се
на не кол ку ми на, за да му би де и по ну де но по -
на та му да се шко лу ва во учи ли те за 3-ФИ ма -
сте ри. Се раз би ра, ов де ни се на мет ну ва ли кот
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на Ха ри По тер од се ри ја лот на Џо ан К. Ро у линг
(J. K. Row ling), за што и та му имав ме пред нас
ед но си ра че, кое е угне ту ва но во се меј ство то во
кое жи вее и од кое на не кој на чин е по сво е но,
ед но мла до мом че кое коп нее по мно гу ра бо ти
кои не му се до зво ле ни, за раз ли ка од би о ло -
шко то де те на по сво и те ли те, на кое му уго ду -
ва ат во сè. Та кво то мом че (и кај Би бов ски и кај
Ро у линг) по се ду ва нат при род ни моќи за кои
от пр вин не е све сно, има учи тел – по мо шник,
и се раз би ра мо ра да пој де во учи ли ште во кое
ќе ги до у со вр ши сво и те (вол шеб нич ки) моќи:
„Со 3-ФИ ќе на у чиш да ги сфаќаш и на со чу ваш
соп стве ни те емо ции. Но, не са мо тоа. Ка ко на -
пре ду ваш, ре чи си си те ра бо ти око лу те бе ќе
мо жеш да ги ме ну ваш ка ко што ти са каш” (Би -
бов ски 2019: 48); „Ту ка има тол ку мно гу аспек -
ти, тол ку мно гу ве шти ни, што ако ги усо вр шиш,
ќе имаш спо соб но сти ка ко на ви стин ски вол -
шеб ник” (Ibid.: 124). Ов де тре ба да се спом нат
и чу де сни те очи ла (ка ко вол шеб ни те пред ме ти
од ска зни те) со кои мо жат да се сле дат емо ци -
и те кај луѓето кои се на бљу ду ва ат. Не из о став -
но ко га се го во ри за по вр за но ста на овој НФ ро -
ман со чу де сно то/ска зно вид но то, тре ба да се
спом нат и вол шеб ни те очи ла од Ртот на До бра -
та на деж, ка де и Адам зе ма уче ство во по тра -
гата по ба ра ни от ми сте ри о зен (вол ше бен пред -
мет), во слу ча јот злат но то јај це, а све тот кој
таму, со по мош на вол шеб ни те очи ла ќе го
открие има и сво ја скри е на стра на: 

Во ис ти от мо мент, пред не го се по ка жа нов
свет. Об ли кот на згра ди те и куќите бе ше уште
исти от, но око лу нив се га се ја зеа ви со ки бр шле -
ни и огром ни др вја со ши ро ки кро шни, а во кро -
шни те ги има ше нај от ка че ни те куќич ки кои тој
не ко гаш ги ви дел. Освен тоа ка де и да се свр те -
ше гле да ше ел фо ви, ле пре ко ни, џи но ви, ед но ро -
зи и са мо ви ли. Очи ла та ду ри пу штаа при јат на

му зи ка од ман до ли на и флеј та, ко ја бе ше во со -
вр шен склад со вол шеб ни от свет. За мо мент ги
из ва ди очи ла та и вол шеб ни от свет ис че зна (Ibid.:
114). 

Всу шност, очи ла та на жи те ли те на оваа зе -
мја ис пол не та со по зи тив ни луѓе жел ни за аван -
ту ра, ка ко да им ну де ла ед на про ши ре на ре ал -
ност, ка ко да им ја на до ме сту ва ла фан та зи ја та,
ко ја на си те нас ни е тол ку по треб на. 

За клу чок

Од ли те ра тур на та ана ли за на ро ма нот Архан-
гел: осло бо ду ва ње на ѕве рот од Да ни ел Би бов ски,
мо же ше да се за клу чи де ка се ра бо ти за еден
ин те ре сен, со вре мен на уч но-фан та сти чен ро -
ман за де ца, а осо бе но за мла ди, и тоа од по веќе
при чи ни. Пр во, глав ни от лик е адо ле сцент кој
во нај бур ни от пе ри од од сво јот жи вот, при ти -
снат од тур бу лен ци и те во оп ште ство то и за ка -
на та ко ја се над ви сну ва над не го, а осо бе но од
при ти со ци те и ома ло ва жу ва ња та кои ги тр пи
од се меј ство то на не го ви те по сво и те ли, за што
се оби ду ва ат да го за ду шат не го во то пра во на
сло бо ден из бор за сво ја та ид на про фе си ја, е
при ну ден да се од да ле чи од сво јот дом, ка ко ју -
на ци те на ска зна та. Ка ко при дви жу вач на таа
ак ци ја – од да ле чу ва ње од до мот се ја ву ва и ед -
на по ви со ка цел, да се спа си ком пју те рот кој е
не го во де ло, а кој од ре де ни струк ту ри са ка ат за
го зло у по тре бат за свои це ли за да се зат скрие
ви сти на та за не кол ку ка та стро фал ни ури ва ња
на згра ди. На тој на чин, мла ди от Адам се ја ву -
ва во уло га на спа си тел на чо ве штво то на Зе мја -
та. Исто вре ме но, не тре ба да се за не ма ри и
фак тот де ка на тоа па ту ва ње тој со зре ва и ра -
сте, па ис то то се до жи ву ва и ка ко сво е вид на
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ини ци ја ци ја, ка ко по тра га во про наоѓање то на
сво јот иден ти тет, ба ра ње на од го во ри на пра -
ша ња та: кој е, од ка де, ка де му се ро ди те ли те,
зо што го оста ви ле, итн.

На крај, мо ра ме да си го по ста ви ме и пра ша -
ње то за на сло вот на ро ма нот, кој е не во о би чаен
и при вле ку ва вни ма ние. Име но, збо рот „ар хан -
гел” озна чу ва ан гел од по ви сок ред. Вто ри от,
пак, дел од на сло вот е „осло бо ду ва ње на ѕве -
рот”. Ов де би се освр на ла на ис ка жу ва ње то на
ав то рот за оваа ме та фо ра: 

Ро ма нот не кол ку па ти го сме ни сво е то име за
вре ме на пр о це сот на пи шу ва ње. Има ше мно гу
ва ри јан ти кои беа ин те ре сни, но ка ко ни ед на да
не ја до ло ву ва ше не го ва та по ен та до вол но до бро.
И ток му на де не шни ов ден го от крив нај со о двет -
но то име. Ар хан гел. За штит ник и пред вод ник од
нај ви сок сте пен, пр во на са ми от се бе, па на нај -
бли ски те, а на крај, и на све тот. Тоа не е не кој кој
са ка ме да нè зе ме под сво ја за кри ла, ту ку тоа е
не кој кој са ми те ќе ста не ме ако ус пе е ме да ги
изво ју ва ме нај ва жни те по бе ди во на ша та ду ша.
Ако го осло бо ди ме ѕве рот во нас.4
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Jo van ka D. DEN KO VA

A NEW SCI EN CE FIC TION NOVEL FOR YOUTH
OR ON LI BE RA TION OF THE BE AST IN US 

AS A NEW WAY TO SUR VI VE

Sum mary

We are al ways happy when an aut hor ap pe ars in the
air of li te ra tu re for chil dren and youth, who turns to one,
slightly de fi ci ent gen re – sci en ce fic tion. In this ar tic le
we will re fer to a newly pu blis hed no vel for chil dren and
youth in the Ma ce do nian sci en ce fic tion li te ra tu re for
chil dren and youth. Firstly, the ba sic po stu la tes of sci en -
ce fic tion as a gen re will be de ter mi ned, af ter which we
will mo ve on to the analysis of sci en ce fic tion ele ments
in the no vel Ar chan gel: Li be ra tion of the Be ast by a young
Ma ce do nian aut hor Da niel Bi bov ski. We will try to
answer the qu e sti on of how much Bi bov ski ad he red to
the ba sic po stu la tes of Eu ro pean and world sci en ce fic -
tion, and what the pe cu li a ri ti es of this no vel are. This will
be re a li zed by ex cerp ting the re le vant parts of the text of
the no vel and the ir analysis.

Key words: sci en ce fic tion, li te ra tu re for chil dren and
youth, Da niel Bi bov ski
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СА ЖЕ ТАК: На гра ђи ва ни ро ман Ис ко ре ње на (2015)
аме рич ке ау тор ке На о ми Но вик по сво јим глав ним ка -
рак те ри сти ка ма при па да еп ској фан та сти ци. У овом
ра ду се по ка зу је ка ко ау тор ка на ру ша ва жан ров ске
кон вен ци је еп ске фан та сти ке, та ко што би ра не ти пич -
ну глав ну ју на ки њу, об ли ку је моћ не жен ске ли ко ве,
одсту па од по зна тих при по вед них ше ма ка кве су ше -
ме Џо зе фа Кем бе ла и Мо рин Мeрдок, ме ња тра ди ци -
о нал не род не уло ге у ка рак те ри за ци ји ли ко ва, по себ -
но кроз тран сфо р ма ци ју од но са мо ћи из ме ђу глав них
ли ко ва – мла де ве шти це Аг ње шке и древ ног ча роб ња -
ка Зма ја, афи р ми ше раз ли ку и жен ско при ја тељ ство, и
укљу чу је у ро ман еле мен те еко фе ми ни зма и ху мо ра.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: еп ска фан та сти ка, пут хе ро ја/хе -
ро и не, афи р ми са ње раз ли ке, род ни сте ре о ти пи, еко -
фе ми ни зам

Ма да се на гра ђе ни1 ро ман Ис ко ре ње на (2015)
аме рич ке књи жев ни це На о ми Но вик (Na o mi
No vik) нај че шће ре кла ми ра као fan tasy и young
adult fic tion2, он за пра во пред ста вља сво је вр сни
жа нр ов ски па чворк у ко ме су, по ред на ве де ног,
пре по зна тљи ви и еле мен ти бај ке, пре да ња, хо -
ро ра, раз вој ног ро ма на. Без об зи ра на раз ли чи -
те жа нр ов ске на но се, у Ис ко ре ње ној пре по зна -
је мо не ке од глав них ка рак те ри сти ка ро ма на
еп ске фан та сти ке, као што су: 1) се кун дар ни
свет ко ји ли чи на европ ски ра ни сред њи век и
има сво ју исто ри ју, а на ла зи се на иви ци про -

па сти; 2) бор ба до бра и зла; 3) хе ро и на са нат -
при род ним спо соб но сти ма, чи ји су под ви зи
пре суд ни за очу ва ње тог све та и ко ја кроз њих
са зре ва; 4) фан та стич на би ћа (ча роб ња ци, ве -
шти це, хо да чи, џи нов ске сре бр не бо го мољ ке,
др во-ср це, Шу мо кра љи ца, хи дра, чу до ви ште).

У псе у до сред њо ве ков ном3 све ту Пол ни је,
изгра ђе ном на еле мен ти ма сло вен ске (пољ ске)
ми то ло ги је, ва жни то по си су до ли на и Шу ма.
Ста нов ни ци до ли не бо ре се про тив Шу ме, уз
по моћ свог за штит ни ка Зма ја, ча роб ња ка ко ји
жи ви у ку ли. Сва ких де сет го ди на, ча роб њак
узи ма јед ну се дам на е сто го ди шња ки њу из до ли -
не, би ра ју ћи де вој ку ко ја је по не че му из у зет -
на и до во ди је у сво ју ку лу. По сле де сет го ди на

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/02   53

Је ле на З. СТЕ ФА НО ВИЋ*
Са ша П. ГЛА МО ЧАК**
Гим на зи ја „Кре а тив но пе ро”
Бе о град
Ре пу бли ка Ср би ја

ПО И ГРА ВА ЊЕ ЖА НР ОВ СКИМ КА РАК ТЕ РИ СТИ КА МА 
ЕП СКЕ ФАН ТА СТИ КЕ У РО МА НУ ИС КО РЕ ЊЕ НА НА О МИ НО ВИК

Ори ги нал ни на уч ни рад
UDC 821.111-93-31.09 No vik N.

При мље но: 1. 2. 2021.
При хва ће но: 8. 3. 2021.

* jel stef@gmail.com 
** sgla mo cak@g mail.com
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бу ла” за нај бо љи ро ман, „Ло кус” за нај бо љи фан та стич ни ро -
ман, На гра ду Бри тан ског дру штва за фан та сти ку за нај бо љи
ро ман и На гра ду Ми то по е тич ког дру штва за фан та сти ку.

2 На при мер, на веб-стра ни Go o dre ads. 
3 За хор ски (Za hor ski) и Бо јер (Boyer) се кун дар не све то ве

де ле у че ти ри ве ли ке ка те го ри је: 1) све то ви ко ји су не ја сно
де фи ни са ни у од но су на наш свет и вре ме, као у бај ка ма –
јед ном дав но у уда ље ном кра љев ству; 2) наш свет у дав ној
про шло сти; 3) наш свет у да ле кој бу дућ но сти; и 4) псе у до -
сред њо ве ков ни свет (Za hor ski – Boyer 1982: 59–61).



слу жбе код ча роб ња ка, де вој ке на пу шта ју до ли -
ну и од ла зе да жи ве у гра ду. Све се ме ња ка да
Змај иза бе ре Аг ње шку и од ве де је у ку лу. Аг ње -
шки на ве за са до ли ном је сна жна, као и ње на
спо соб ност да ба ца чи ни, ко ју от кри ва по сте пе -
но и те шко, уз не пре ста но гун ђа ње, ни по да шта -
ва ње и не го до ва ње свог учи те ља Зма ја. Ипак,
Змај и Аг ње шка ће за јед но по бе ди ти зло уко -
рење но у Шу ми. Ро ман се об ли ку је кроз хо мо -
ди је ге тич ко при по ве да ње са уну тра шњом фо -
ка ли за ци јом, због ко је оно што је пре до че но
зави си од огра ни че не пер спек ти ве глав не ју -
наки ње.

Пре ма по зна том аме рич ком про у ча ва о цу
ми то ва и ком па ра ти сти Џо зе фу Кем бе лу (Jo -
seph Camp bell), без об зи ра на то ка кви су хе ро -
ји, њи хо ва пу то ва ња се ме ђу соб но су штин ски
мно го не раз ли ку ју. Он из два ја три глав не ета -
пе ка рак те ри стич не за пут хе ро ја, кроз ко је и
Аг ње шка про ла зи: 

Стан дард ни пут ми то ло шке аван ту ре хе ро ја
је сте уве ли ча ва ње оне фор му ле пред ста вље не у
ри ту а ли ма пре ла ска: одва ја ње – ини ци ја ци ја –
по вра так: а што се мо же озна чи ти као ну кле ус
мо но ми та. Хе рој се оти ску је из све та сва ко днев -
ни це у под руч је нат при род них чу да: ту сре ће
мит ске си ле и из во ју је од лу чу ју ћу по бе ду: хе рој
се вра ћа из те та јан стве не аван ту ре с мо ћи да по -
да ри не што до бро сво јим са пле ме ни ци ма (Kem -
bel 2004: 39). 

Сва ка од тих ета па има од ре ђе не по де та пе,
ко је у пу то ва њу хе ро ја не мо ра ју би ти увек при -
сут не и под јед на ко раз ви је не.

Пра те ћи Кем бе лов мо дел4, у сва кој ета пи
мо же мо да из дво ји мо по је ди не фа зе Аг ње шки -
ног пу та. „Зов аван ту ре озна ча ва да је суд би на
по зва ла хе ро ја и ње гов ду хов ни цен тар гра ви -
та ци је пре ла зи из ван гра ни ца ње го вог дру штва

у не по зна то под руч је” (61). У ро ма ну Ис ко ре ње -
на то је тре ну так ка да Змај, нео че ки ва но за њу
и све при сут не, од во ди Аг ње шку у сво ју ку лу,
ма да се ње на при ја те љи ца Ка сја це лог жи во та
при пре ма ла за ту уло гу. По зив у аван ту ру је
при си лан, што зна чи да ју на ки ња не ма из бо ра
и тек на кнад но мо же при хва ти ти или од би ти
аван ту ру, по што ју је већ за по че ла. Ју на ки ња не
успе ва да раз у ме шта се де ша ва ни ти да се
опро сти од ро ди те ља, а Змај се са њом, уз по -
моћ ма ги је, већ те ле пор то вао у сво ју ку лу.

Кем бел та ко ђе на во ди да је „гла сник или на -
го ве штај аван ту ре че сто мра чан, од бо јан или
за стра шу ју ћи, свет га сма тра злим” (Kem bel
2004: 57), као и да „у овим аван ту ра ма по сто ји
јед на ат мос фе ра нео до љи ве фа сци на ци ја ли -
ком ко ји се из не на да по ја вљу је као во дич, озна -
ча ва ју ћи но ви пе ри од, но ви сту пањ у би о гра фи -
ји” (Ibid.: 59). Ста нов ни ци до ли не има ју ам би -
ва лен тан од нос пре ма Зма ју, до жи вља ва ју га и
као свог (наш Змај) и као дру го. „Он ни је био
осо ба, био је го спо дар и ча роб њак, нео би чан
створ из са свим дру ге рав ни по сто ја ња, уда љен
од нас по пут олу је или ку ге” (No vik 2019: 118)5. 

Аг ње шка се мо же убро ја ти у оне ју на ке и ју -
на ки ње ко ји од би ја ју по зив, што Кем бел об ја -
шња ва као од би ја ње оно га за шта сма тра мо да
ни је у на шем ин те ре су јер бу дућ ност не ви ди -
мо као не пре ста ну се ри ју смр ти и ро ђе ња, већ
као да ће наш са да шњи си стем иде а ла, вр ли на,
ци ље ва и пре и мућ ста ва оста ти не про ме њен и
без бе дан (62). Аг ње шка са мо же ли да је Змај пу -
сти да се вра ти ку ћи, а ка да схва ти да има не ке
ма гиј ске мо ћи, она га пи та: „Зар не би мо гао то
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4 У окви ру пр ве ета пе – одва ја ња, Кем бел на во ди сле де ће
по де та пе: зов пу сто ло ви не, од у пи ра ње зо ву, нат при род ну по -
моћ, пре ла зак пр вог пра га, ки то ву утро бу. 

5 На во ди из Ис ко ре ње не у да љем тек сту би ће озна че ни са -
мо бро јем стра ни це у за гра ди.



не ка ко да из ва диш из ме не?” (41). Ме ђу тим,
аван ту ра је већ по че ла, а по сто је и пра ви ла по
ко ји ма се кун дар ни свет функ ци о ни ше: „Они са
да ром мо ра ју би ти под у ча ва ни: кра љев за кон
та ко на ла же” (40). 

Пре ма Кем бе лу, пр ви су срет на пу ту хе ро ја
је сте онај са за штит ни ком (ини ци ја циј ским све -
ште ни ком) ко ји мо же би ти раз ви јен у „ве ли ки
лик во ди ча, учи те ља“ (72), што се упра во де ша -
ва у Ис ко ре ње ној. 

За штит нич ки и опа сан, мај чин ски и очин ски
у исто вре ме, овај нат при род ни прин цип стра жа -
ра и во ди ча спа ја у се би сву ам би ва лент ност не -
све сног – озна ча ва ју ћи та ко по др шку ко ју на шем
све сном де лу лич но сти пру жа тај дру ги, ве ћи си -
стем, али исто та ко и не мо гућ ност кон тро ли са -
ња тог истог во ди ча ко јег сле ди мо, а што до во ди
у опа сност све на ше ра ци о нал не ци ље ве (Kem bel
2004: 72).

У Ис ко ре ње ној то је мр зо вољ ни, аро гант ни и
дис тан ци ра ни Змај, ко ји хе ро и ни не по ма же да
се сна ђе и при ла го ди у но вој си ту а ци ји. 

За Аг ње шку је пре ла зак пр вог пра га, сле де -
ће ета пе у Кем бе ло вом мо де лу, до ла зак из Две -
р ни ка, где је од ра сла, у Зма је ву ку лу. Пре лаз
ни је са мо фи зич ки, већ за ју на ки њу пред ста вља
пси хич ки иза зов. Она је из бе зу мље на, пре пла -
ше на и уса мље на. 

Та аван ту ра је увек и сву где пре лаз иза ве ла
по зна тог у не по зна то; си ле ко је мо тре на тој гра -
ни ци су опа сне; има ти по сла с њи ма је ризич но;
ипак, за сва ко га ко има спо соб но сти и хра бро сти
та опа сност не ста је (Kem bel 2004: 81). 

Зма је ва ку ла ли чи на ки то ву утро бу, сле де -
ћу ета пу хе ро је вог пу та, бу ду ћи да је про гу та -
ла ју на ки њу. Ка ко ка же Кем бел: 

Иде ја да про ла зак ма гич ног пра га је сте пре -
лаз у сфе ру пре по ра ђа ња сим бо ли зо ва на је сли -
ком ки то ве утро бе. Уме сто да по бе ди или при до -
би је си лу пра га, хе рој би ва про гу тан у не по знато
и чи ни се да је мр тав” (Ibid.: 86). 

Иа ко из гле да да је хе рој за у ста вљен, он се за -
пра во спре ма за пре о бра жај. Аг ње шки ни јед но -
лич ни да ни му ко трп ног уче ња чи ни про ти чу у
не ка квој из ма гли ци, по сле че га је об у зи ма ју
доса да и оча ја ње. Она без у спе шно по ку ша ва да
по ме ри гре ду ко јом је за ман да ље на ка пи ја
куле.

Ка да јед ном пре ђе праг, хе рој, пре ма Кем бе -
лу, сту па на пут ис ку ше ња, „где мо ра да про ђе
чи тав низ ис пи та” (Ibid.: 91) ко ји чи не ини ци ја -
ци ју – сре ди шњи део ње го ве аван ту ре. Аг ње шка
чи ни број не под ви ге: у Зма је вом од су ству бе жи
из ку ле и спа са ва сво је се ло од по ди вља ле сто -
ке ко ју је Шу ма за ча ра ла; ле чи Зма ја од отров -
ног ује да за ра же них ву ко ва; спа са ва сво ју при -
ја те љи цу Ка сју ко ју је Шу ма за ро би ла у ср це -
др ве ту, до но си је у ку лу и за јед но са Зма јем
успе ва да је очи сти од по ква ре но сти; са прин -
цем Ма ре ком, ча роб ња ком Со љом, че том ве те -
ра на, Ка сјом и Зма јем осло ба ђа кра љи цу Ха ну,
Ма ре ко ву мај ку, из Шу ме; од ла зи са Ка сјом у
пре сто ни цу Кра љи ју ка ко би спре чи ла Ка сји но
и кра љи чи но по гу бље ње; по бе ђу је чу до ви ште
из би бли о те ке; по сле смр ти кра ља, а за тим и
пре сто ло на след ни ка и ње го ве же не, са Ка сјом
и кра љев ском де цом бе жи из Кра љи је, док их
ју ри по те ра ко ју пред во ди кра љи ца Ха на; са
Зма јем и ба ро но вом вој ском бра ни ку лу; са
Зма јем од ла зи у Шу му да се су прот ста ви Шу -
мо кра љи ци и успе ва да је по бе ди.

Иа ко Аг ње шка про ла зи на по ран и те жак пут
ис ку ше ња, чи ни се да Кем бе лов мо дел по ста је
не при мен љив на сре ди шњи део ње не аван ту ре,
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бу ду ћи да он под ра зу ме ва му шког хе ро ја у
глав ној уло зи6. Ме ђу тим, ро ман Ис ко ре ње на
На о ми Но вик те шко је укло пи ти и у ма три цу
пу то ва ња хе ро и не7 ко ји пред ла же аме рич ка
пси хо ло шки ња Мо рин Мер док (Ma u reen Mur -
dock), на су прот Кем бе ло вој ше ми8. Она по ка -
зу је да хе ро и на у му шком све ту мо ра пре у зе ти
му шки мо дел бор бе, што ће је, без об зи ра на
ње не по бе де, до ве сти до ста ња не за до вољ ства,
не ис пу ње но сти и пра зни не, па је ну жно да при -
гр ли сво ју жен стве ност, те да по ми ри сво ју
жен ску и му шку стра ну. Али, ју на ки ња Но ви ко -
ве од сту па од овог мо де ла бу ду ћи да се она не
од ри че сво је фе ми ни но сти, те не ма ни ње не
жуд ње да се по но во по ве же са жен ским прин -
ци пом, ни ти јој је по треб но по ми ре ње са мај -
ком јер са њом има не жан и то пао од нос.
Наоми Но вик не ма ску ли ни зу је сво ју глав ну ју -
наки њу, чак је об ли ку је ко ри сте ћи род ни сте ре -
о тип о же ни као бли жој при ро ди, али ње ну фе -
ми ни ност чи ни моћ ном и по што ва ном, об да -
рив ши је ма ги јом ко ја ко рен ву че од ве шти це
Ба ба Ја ге, а ко ју дру ги ча роб ња ци те шко раз у -
ме ју и при ме њу ју. „У не ким сло вен ским фол -
клор ним зо на ма др же да је Ба ба Ја га тет ка
свих вје шти ца, не гдје је сма тра ју го спо да ри цом
свих вје шти ца, не гдје Ђа во ло вом се стром...”
(Ugre šić 2008: 279). Аме рич ка ан тро по ло шки -
ња Ше ри Орт нер (She rry Ort ner) узрок уни вер -
зал не пот чи ње но сти же на ви де ла је упра во у
по и сто ве ћи ва њу же не са при ро дом. Но ви ко ва
афир ми ше раз ли ку9, у ње ном ро ма ну бли скост
же не/ве шти це са при ро дом пред ста вља пре и -
мућ ство. Она, та ко ђе, ука зу је на сна гу за јед нич -
ког ча ра ња та ко да се ује ди ње ње му шког и жен -
ског прин ци па не од ви ја у са мој хе ро и ни, већ
на ни воу ро ма на, кроз за јед нич ко де ло ва ње ве -
шти це и ча роб ња ка, а упра во Аг ње шка, иа ко је
не у по ре ди во мла ђа и не ис ку сни ја, учи свог не -

при сту пач ног и уо бра же ног учи те ља ка ко да
при хва ти то за јед нич ко ча ра ње. 

Oдступање од Кем бе ло вог мо де ла у по след -
њој ета пи – по врат ку10, нај ви дљи ви је је у из не -
на ђу ју ћој ла ко ћи са ко јом Аг ње шка пре ла зи
праг по врат ка и вра ћа се у сво је ста ро окру же -
ње, ма да зе мља ци и да ље ма ло за зи ру од ње.
На и ме, по зи ва ју ћи се на при ме ре раз ли чи тих
хе ро ја, Кем бел по ка зу је да је по сле аван ту ре
кроз ко ју је хе рој про шао те шко по но во при хва -
ти ти као ствар не „све оне про ла зне ра до сти и
ужит ке, ба нал но сти и буч не оп сце но сти жи во -
та” (2004: 194). У на чи ну на ко ји ау тор ка об ли -
ку је суд би ну сво је ју на ки ње по сле по бе де над
Шу мо кра љи цом, пре по зна је мо две по след ње
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6 По Кем бе лу, по де та пе ини ци ја ци је су: су срет са бо ги -
њом, же на као ис ку ша те љи ца, из ми ре ње са оцем, апо те о за,
нај ви ши дар.

7 Пре ма Мо рин Мер док, фа зе пу то ва ња хе ро и не су: 1)
одва ја ње од жен ског прин ци па, 2) при кла ња ње му шком
прин ци пу, 3) оку пља ње са ве зни ка, 4) су о ча ва ње са раз ли чи -
тим иза зо ви ма, 5) до жи вља ва ње при вид ног успе ха, 6) осе ћај
пра зни не и не ис пу ње но сти, 7) ини ци ја ци ја хе ро и не и кон -
такт са бо ги њом, 8) жуд ња за по нов ним по ве зи ва њем са жен -
ским прин ци пом, 9) пре ва зи ла же ње раз дво је но сти мај ка/
ћер ка, 10) по нов но по ве зи ва ње са му шким прин ци пом, и 11)
ује ди ње ње жен ског и му шког прин ци па, ко нач но ис пу ње ње.

8 На пи та ње сво је сту дент ки ње Мо рин Мер док о хе ро и ни -
ном пу то ва њу, Џо зеф Кем бел је од го во рио да же на не тре ба
да пу ту је, већ да мо ра да схва ти да је она то ме сто до ко га
љу ди (pe o ple) по ку ша ва ју да до ђу, па је ње на књи га The He roi -
ne’s Jo u r ney: Wo man’s Qu est for Who le ness за пра во од го вор на
Кем бе лов мо дел хе ро је вог пу то ва ња (https://ma u re en mur -
dock.co m /ar tic les/cor ner sto ne-draft/). 

9 Ов де се под раз ли ком ми сли на пол ну раз ли ку, од но сно
на по сто ја ње су штин ских ка рак те ри сти ка же на и му шка ра -
ца. „Ди ле ма – јед на кост или раз ли ка про жи ма чи та ву по вест
фе ми ни зма” (Za ha ri je vić 2007: 404). Јед на од стру ја ра ди кал -
ног фе ми ни зма (кул тур ни фе ми ни зам) из ла зак из па три јар -
ха та ви ди у све сном оја ча ва њу жен ских од ли ка (Za ha ri je vić
2011: 146).

10 По след ња ета па Кем бе ло вог мо де ла та ко ђе се де ли на
не ко ли ко по де та па: од би ја ње по врат ка, ма гич ни бег, по моћ
спо ља, пре ла же ње пра га по врат ка, го спо да ра два ју све то ва,
сло бо ду да се жи ви. 



фа зе Кем бе ло вог мо де ла – го спо дар оба све та и
сло бо да жи вље ња. Она жи ви и у Шу ми ко ју чи -
сти од по ква ре но сти, и у се лу, где по ма же ме -
шта ни ма до ли не. Као што Кем бел ка же за хе -
ро ја, Аг ње шка ни је оп те ре ће на ни бу дућ но шћу
ни про шло шћу, већ жи ви у са да шњем тре нут -
ку, не бо ји се смр ти јер је по ста ла све сна да ни -
шта не не ста је, већ се са мо ме ња, о че му раз -
ми шља док је де плод ср це др ве та: 

Осе ти ла сам и не из ре че ни по зив у том уку су
и мо жда ћу му се јед ног да на и ода зва ти, јед ног
да ле ког да на ка да по ста нем ису ви ше умо р на и
спрем на да уто нем у соп стве ни ду ги, ду ги сан.
Али за са да је то би ла са мо ка пи ја што је ста ја ла
отво ре на на не ком бр ду у да љи ни, при ја тељ што
ми ма ше из да ле ка и ду бо ки осе ћај спо ко ја на
про план ку (325).

По ред од сту па ња од на ве де них мо де ла, упе -
ча тљи ва су жа нр ов ска по и гра ва ња на ни воу ли -
ко ва. Не са мо да је хе рој жен ски лик, већ ће се
ис по ста ви ти и да је ве шти ца. Ве шти ца се, ина -
че, по ја вљу је на пу ту хе ро ја као спо ред ни лик,
ко ји га го то во увек угро жа ва, а мно го ре ђе му
по ма же. Она је ста ра, ру жна и опа сна11. Об ја -
шња ва ју ћи зна че ње ре чи ве шти ца, Ли ди ја Ра -
ду ло вић ука зу је да она по ти че од ре чи ко је се
од но се на му др ост или зна ње. Та ко ђе, она ка -
же: „У фе ми ни стич ким ин тер пре та ци ја ма пре -
о вла ђу је ми шље ње да је страх од ве шти ца за -
пра во ла тент ни страх од са мо све сне, не за ви сне
и моћ не же не” (2005: 341). Код На о ми Но вик,
ве шти ца је мла да и бо ри се про тив зла, она је
оте ло тво ре ње по зи тив не жен ске мо ћи.

Та ко ђе, Змај ни је пра ви змај. „Наш Змај не
про жди ре де вој ке ко је узи ма, без об зи ра на све
оне гла си не што се ши ре ван до ли не” (7). На
по чет ку ро ма на Змај је по ста вљен као ан та го -
ни ста ко ји оти ма де вој ку и, упр кос на ра тор ки -

ној тврд њи да је са мо чо век, под се ћа на ан тро -
по мор фи зо ва ни об лик ина че мно го ли ког зма -
ја, с тим што би се као ње го во по мич но обе леж -
је, у не до стат ку бе ле га, мо гла ту ма чи ти ње го ва
оде ћа. У сло вен ској ми то ло ги ји „нај че шће спо -
ми ња но обе леж је зма ја је сте по хо тљи вост и с
тим по ве за но оти ма ње де во ја ка или њи хо во
при мо ра ва ње да му по ста ну љу бав ни це” (Тол -
стој – Ра ден ко вић 2001: 209), та ко да ни ко не
ве ру је да он де вој ке ни је ни та као.

Он их не про жди ре за пра во, то на ма са мо
тако де лу је. А жи ве ла је са ма са му шкар цем де -
сет го ди на та ко да на рав но да је упро па ште на,
иа ко све де вој ке твр де да их ни је ни пр стом до -
та као (7).

Аг ње шка у јед ном тре нут ку схва та да су Зма -
ју де вој ке слу жи ле као про вод ни ци да до пре до
мо ћи до ли не, све док им ко ре ње не уве не, по сле
че га де вој ке на пу шта ју до ли ну, што је та мо -
шњим ста нов ни ци ма не појм љи во, јер су чвр сто
уко ре ње ни. 

Змај не би ра нај леп шу де вој ку не го Аг ње шку
– ова хе ро и на нај ма ње од го ва ра уло зи прин це -
зе-де ви це ко ју је змај кид на по вао, јер и са ма за
се бе ка же да је 

у 17. го ди ни и да ље би ла пре мр ша во жгеп че са
ве ли ким сто па ли ма и умр ше ном ко сом бо је зе -
мље, је ди ни мој та ле нат, ако се то та ко мо же на -
зва ти, би ла је за па њу ју ћа спо соб ност да у ро ку од
нај ви ше не ко ли ко са ти ис це пам, умр љам или
изгу бим би ло шта што би ста ви ли на ме не (193).
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11 „Ве шти ца је обич но за ми шља на као ста ра и ру жна же -
на, рас пу ште не се де ко се, ку ка стог но са, гр ба ва или хро ма.
За њен спољ ни из глед би ле су ка рак те ри стич не или де мон -
ске цр те (не при мет ни ре пић, ро шчи ћи), или обе леж ја нео -
бич на за же ну (сра сле обр ве, бр ко ви, дла ка ве но ге, дво стру -
ки низ зу ба)” (Тол стој – Ра ден ко вић 2001: 77). 



Је дан од нај за ни мљи ви јих аспе ка та Ис ко ре -
ње не је сте про ме на од но са мо ћи из ме ђу глав -
них ли ко ва, Аг ње шке и Зма ја. До га ђа ји по чи њу
и за вр ша ва ју се про сла вом у Две р ни ку, ко ја
пред ста вља не ку вр сту оквир не при че. Ме ђу -
тим, док је сце на са по чет ка ро ма на, ка да Змај
би ра и од во ди Аг ње шку, про же та не са мо ње -
ним, већ и стра хом и не ла го дом свих при сут -
них љу ди, у за вр шној сце ни Змај је тај ко ји осе -
ћа не ла го ду и страх пред Аг ње шком и оста лим
се ља ни ма. Змај се тран сфо р ми ше12, слич но као
Звер у бај ци Ле по ти ца и Звер, али, за раз ли ку
од Зве ри ко ја се ху ма ни зу је на ни воу из гле да,
Змај се ху ма ни зу је на ни воу осе ћа ња, осо би на
и по на ша ња. 

На по чет ку ро ма на, Зма је ва до ми на ци ја над
Аг ње шком је пот пу на – он је нај моћ ни ји ча роб -
њак у кра љев ству, иа ко из гле да мла до ли ко, има
пре ко сто пе де сет го ди на, бо гат је и обра зо ван,
по зна је свет. За раз ли ку од ње га, Аг ње шка је се -
дам на е сто го ди шња се љан чи ца, огра ни че них
ви ди ка, ко ја је про чи та ла че ти ри књи ге и ко ја
ве ру је да ју је Змај узео да му бу де слу жав ка.
Змај је груб и не при ја тан, вре ђа је и пот це њу је.
Чак и ка да га сво јом ча ро ли јом и на пит ком спа -
се од си гур не смр ти, Змај сма тра да она са мо
има из ра же не ма гиј ске мо ћи за ис це љи ва ње. 

Ме ђу тим, пр ви на го ве штај про ме не у њи хо -
вом од но су на ста је ка да Аг ње шка и Змај за јед -
нич ки ча ра ју и на пра ве оп се ну ру же, што је
увод у њи хо ву ерот ску ча ро ли ју, у ко јој хе ро и -
на ви ше ни је пот чи ње на, већ се осло ба ђа, пре -
у зи ма ини ци ја ти ву и отво ре но по ка зу је сек су -
ал ну же љу. 

Не ра зу ме ва ње из ме ђу Зма ја и Аг ње шке по -
ја вљу је се и због то га што њих дво је уче на пот -
пу но раз ли чи те на чи не. Ау тор ка ко ри сти по -
зна те сте ре о ти пе о жен ској ин ту и тив но сти и

му шкој ра ци о нал но сти. Док је Аг ње шка ма што -
ви та, при ла го дљи ва и ре ша ва про бле ме пре ма
осе ћа ју, Змај ин си сти ра на пре ци зном по на вља -
њу истих ко ра ка и фру стри ран је ње ном не спо -
соб но шћу да од го во ри на ње го ве зах те ве, као и
ти ме што не до би ја исти ре зул тат кад сам по -
но ви ње не чи ни. Ју на ки ња сво је ча ра ње по ре -
ди са про ла ском кроз шу му. 

Али ни шта од то га уоп ште ни је ва жно!... То је
са мо је дан пут ко јим мо жеш ићи. Не по сто ји са -
мо је дан пут... Ти по ку ша ваш да на ђеш ста зу та -
мо где ста зе не ма. То је као... као са ку пља ње пло -
до ва по шу ми, ре кох. Мо раш би ра ти ку да идеш,
ка ко се про би јаш кроз др ве ће и ши праг и сва ки
пут та је пу та ња дру га чи ја (71). 

Аг ње шка уви ђа да је му шки на чин ча ра ња
нор ма при ли ком ис пи та за ча роб ња ка у Ча -
ровни ку, ко ји она тре ба да по ло жи да би би ла
при зна та као ча роб њак у кра љев ству Пол ни је.
Сви ча роб ња ци су му шкар ци, сем Аљо ше ко ја
изгле да као му шка рац, и Вр бе ко ја се ба ви
исце љи ва њем, као ти пич но жен ском об ла шћу
ма ги је, али се обе при др жа ва ју пра ви ла ко ја ва -
же у све ту му шких ча роб ња ка. Аг ње шка ни јед -
ну чин ни је у ста њу да по но ви ка ко тре ба, али
ка да се на љу ти иза зо ве зе мљо трес, што их све
уве ри у ње не мо ћи. 

На чин на ко ји је у ро ма ну об ли ко ва но ве о -
ма чвр сто при ја тељ ство из ме ђу Аг ње шке и Ка -
сје та ко ђе по ка зу је од сту па ње у од но су на кон -
вен ци је жан ра еп ске фан та сти ке, у ко ме се оче -
ку је про ду бљи ва ње му шког при ја тељ ства. Овај
од нос се гра ди на из ра же ној бли ско сти ко ју оне
раз ви ја ју то ком де тињ ства, на за јед нич ким
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12 Ва ле ри Френкл (Va le rie Fran kel) из два ја при пи то мља -
ва ње Зве ри као јед ну од пот фа за у свом мо де лу хе ро и ни ног
пу то ва ња. 



шет ња ма, игра ма, др жа њу за ру ке и бо рав ку на
обо ду шу ме, упр кос ме ђу соб ним раз ли ка ма.
Ка сја је би ла нај бо ља у све му што ра ди – ле па,
па мет на, не у стра ши ва, спрет на, увек би се се -
ти ла нај леп ших ига ра... Аг ње шка је мр зе ла Зма -
ја, због то га што ће, сви су то зна ли, иза бра ти и
од ве сти Ка сју у сво ју ку лу. Без об зи ра на то што
је Змај у ку лу од вео Аг ње шку, њи хо во при ја тељ -
ство оп ста је то ком њи хо ве за јед нич ке бор бе
про тив зла и Аг ње шки ног спа са ва ња Ка сје.

Овај од нос по ве за но сти и сна жног при ја тељ -
ства се то ком це лог ро ма на не до во ди у пи та -
ње, иа ко по сто је и тре ну ци у ко ји ма Аг ње шка
за ви ди Ка сји, а Ка сја мр зи Аг ње шку. Док је
Агње шку ње на по ро ди ца у де тињ ству во ле ла,
Ка сју је мај ка при пре ма ла за дан ка да ће је Змај
од ве сти, под сти чу ћи је да бу де успе шна у све -
му што ра ди и спрем на за тај чин. По ред то га,
Аг ње шка је са зна ла и да ју је Ка сја мр зе ла због
то га што је за у зе ла ње но ме сто. Пред ста вља ње
дру ге стра не овог при ја тељ ства до при но си сло -
же ни јој ка рак те ри за ци ји ли ко ва. Па ипак, ду -
бо ко при ја тељ ство из ме ђу Аг ње шка и Ка сје
пре вла да ло је све то, а обе ју на ки ње су то ком
овог ро ма на до жи ве ле тран сфор ма ци ју.

Аг ње шка по бе ђу је Шу му на на чин за ко ји би
се та ко ђе мо гло ре ћи да је ти пич но жен ски, па
са мим тим пред ста вља жан ров ско од сту па ње од
ро ма на еп ске фан та сти ке. По што ис цр пе сво ју
ма ги ју у по ку ша ју да спа ле Шу мо кра љи цу, Змај
и Аг ње шка схва та ју да је њу не мо гу ће уби ти.
Шу мо кра љи ца за ро бља ва Аг ње шку у ср це др ве -
ту, ко је се скла па над ју на ки њом као „по кло пац
мр твач ког сан ду ка” (309). Ме ђу тим, ср це др во
је ме сто пре ла за: кад иза ђе из ње га, Аг ње шка се
на ђе „на оба ли мир ног је зер це та са ма, не где
дру где, у не ком дру гом све ту” (310), у ко ме са -
зна је суд би ну Шу мо кра љи це, што јој омо гу ћа -

ва да је раз у ме и да про блем ре ши на ми ро љу -
бив на чин. 

У об ли ко ва њу ли ка Шу мо кра љи це жен ско се
по и сто ве ћу је са при ро дом. По ре ме ћај рав но те -
же у фик ци о нал ном све ту овог ро ма на не иза -
зи ва не ка спо ља шња си ла ни ти ма ги ја, већ чо -
век сво јим по на ша њем пре ма дру го ме и пре ма
при ро ди. Шу мо кра љи ца је, по сле смр ти свог
му жа кра ља-ча роб ња ка, жи ва за зи да на у ку лу,
а због људ ске по хле пе про пао је по ку шај са ве -
зни штва са др во љу ди ма. Ов де пре по зна је мо
еко фе ми ни стич ки на ра тив ко ји ука зу је на су -
штин ску слич ност из ме ђу му шке до ми на ци је
над же на ма и до ми на ци је над при ро дом (Po po -
vić 2011: 255). Кра љи чин страх, бес и бол тру ју
шу му. Она се све ти љу ди ма јер су је из да ли и
се ку шу му, та ко што их про тив њи хо ве во ље
ста вља у ста бла ср це др ве ћа. Шу мо кра љи ца је
ис ко ре ње на, на у чи ла је ка ко да мр зи и због то -
га не мо же да оде на на чин ка ко то чи не пред -
став ни ци ње ног на ро да – „ни је мо гла да пу сти
ко рен” (318). Аг ње шка по ма же Шу мо кра љи ци
да на ђе спо кој, да је јој плод ср це др ве та и во ду,
по ма же јој да се спо ји са др ве том у ко је се пре -
тво ри ла ње на се стра. Иа ко је Шу мо кра љи ца
моћ на ан та го нист ки ња, у за вр шним сце на ма
пре о вла ђу је Аг ње шки на жа лост због кра љи чи -
не суд би не и на го ве штај бли ско сти: 

Ја сам мо гла би ти ћер ка ко ју је же ле ла, де те
на по ла пу та из ме ђу љу ди из ку ле и ње ног на ро -
да; она је мо гла да ме учи, во ди и усме ра ва, као
што ме је во ди ла Ја ги на књи га (318). 

Ро ман ука зу је на уни шта ва ње шу ма, као је дан
од го ру ћих про бле ма еко ло шке кри зе, као и
на то да по вре ђе на при ро да мо же од го во ри ти
на нај стра шни је на чи не – она ни је сла ба, па -
сивна и пот чи ње на, већ по ста је мон стру о зна
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и угро жа ва жи вот љу ди. Аг ње шкин при ступ
пока зу је да љу ди, ра ди соп стве ног оп стан ка,
мо ра ју при хва ти ти мо рал ну оба ве зу да бри ну
о при ро ди.

Ху мор се у ро ма ну ко ри сти ка ко би се до дат -
но под ри ва ле од ре ђе не кон вен ци је еп ског све -
та. Ху мо ри стич ке си ту а ци је су нај че шће по ве -
за не са пред ста вља њем од но са из ме ђу Аг ње шке
и Зма ја, а по вре ме но се у при ка зи ва њу Ба ба Ја -
ге и ње не чу де сне ма ги је по ја вљу ју ху мо ри -
стич ки то но ви. Пр ви ула зак ју на ки ње у ча роб -
ња ко ву ку лу и тре ну ци у ко ји ма су ча роб њак и
Аг ње шка пр ви пут са ми про те кли су нео че ки -
ва но. Моћ ни Змај те ле пор ту је Аг ње шку и се бе
из Двер ни ка у сво ју ку лу, али Аг ње шка ни је
опчи ње на том ча ро ли јом, на про тив: „Па ла сам
на ко ле на чим ме је пу стио и ис по вра ћа ла се
пре не го што сам ви де ла где сам то до спе ла”
(15), али ни Змај ни је оду ше вљен ње ном ре ак -
ци јом: „Бес ко ри сна. Пре ста ни да се пре не ма -
жеш, де вој ко, и по чи сти ту по ган” (15), а све се
за вр ша ва та ко што Аг ње шка до њим де лом ха -
љи не обри ше под јер је ха љи на „ио на ко већ би -
ла пр ља ва” (15).

По ред то га, на по чет ку бо рав ка глав не ју на -
ки ње у ча роб ња ко вој ку ли, по ја вљу је се пре у ве -
ли чан и нео че ки ван страх глав не ју на ки ње да
ће је Змај, на кон што су се су да ри ли на сте пе -
ни шту, а она про му ца ла да тра жи ку хи њу, ба -
ци ти у ва тру. Страх и ужас ко ји су је пре пла -
вили под сти чу је да се бра ни и она Зма ја оба ра
на под: 

Ни сам би ла не ка да ма, ти ха и сме р на, чи -
тав сам жи вот про ве ла јур ца ју ћи кроз шу ме,
ве ру ћи се по др ве ћу и про би ја ју ћи се кроз че -
стар, а па ни ка ме је ис пу ни ла до дат ном снагом.
Ври сну ла сам кад ме је до ву као бли зу, а он да
сам по че ла да се оти мам, чу пам и ба тр гам и
ово га пу та сам га за и ста обо ри ла на под (18). 

Нај ве ро ват ни ја ре ак ци ја чи та те ља и чи та -
тељ ки на ово што се до го ди ло мо же да бу де оно
што је из го во рио Змај: „Па, до бро, да ли си ти
пот пу но по лу де ла?” (17). Ова си ту а ци ја, ме ђу -
тим, иза зи ва до дат ни Зма јев гнев, а код Аг ње -
шке хи сте ри чан смех, ко ји је де ли мич но осло -
ба ђа стра ха од стра шног Зма ја и по ма же јој у
при ви ка ва њу на жи вот у ку ли. Из не на ђу ју ћа
фи зич ка над моћ ко ју Аг ње шка има над Зма јем
ви дљи ва је и у си ту а ци ји ка да Змај по ку ша ва да
са зна да ли је она ухо да, а Аг ње шка га од гу ру -
је: „За јед но смо тре сну ли на под – ле жао је
испод ме не а ја сам по пут зе ца за ко пр ца ла и ру -
ка ма и но га ма, ус пе ла не ка ко да уста нем и по -
ју ри ла ка вра ти ма” (27).

Сли ка зе ца по но во се по ја вљу је и у на пе тој
си ту а ци ји осло ба ђа ња кра љи це Пол ни је ко ја је
за ро бље ну у др ве ту: 

Спу сти ла сам Зма ја и оте ту ра ла се да јој по -
мог нем: др во је на до дир би ло стра хо ви то вре -
ло, али ја сам ипак при сло ни ла дла но ве на ње -
га и на кон не ко ли ко тре ну та ка про мр мља ла:
Илеј мон!, Из ла зи, из ла зи, као да сам би ла Ја га
ко ја до зи ва зе ца да иза ђе из ја зби не (162).

Ху мо ри стич ке ефек те иза зи ва и си ту а ци ја у
ко јој се Аг ње шка бра ни од прин ца Ма ре ка, ко -
ји по ку ша ва да је си лу је, ко ри сте ћи успе шно
пр во чин ко јом се ње на ха љи на и кор сет за тва -
ра ју по пут окло па, а по том про на ла зе ћи нео че -
ки ва но оруж је – уда ра ју ћи га по слу жав ни ком
на ко ме је до нет до ру чак (39).

На о ми Но вик се по и гра ва не ким еле мен ти -
ма еп ске фан та сти ке, та ко што би ра не ти пич -
ну глав ну ју на ки њу13, об ли ку је моћ не жен ске
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13 За раз ли ку од Кет нис Еве р дин и Трис Пра јор из по зна -
тих омла дин ских дис то пи ја Игре гла ди Су зан Ко линс (Su zan -
ne Col lins) и Ди вер гент ни Ве ро ни ке Рот (Ve ro ni ca Roth), које 



ли ко ве, од сту па од по зна тих при по вед них ше -
ма ка кве су оне Џо зе фа Кем бе ла и Мо рин
Мeрдок, ме ња тра ди ци о нал не род не уло ге у ка -
рак те ри за ци ји ли ко ва, по себ но кроз тран сфор -
ма ци ју од но са мо ћи из ме ђу глав них ли ко ва –
мла де ве шти це Аг ње шке и древ ног ча роб ња ка
Зма ја, афир ми ше раз ли ку и жен ско при ја тељ -
ство, укљу чу је у ро ман еле мен те еко фе ми ни -
зма и ху мо ра.

На кра ју сво је књи ге ау тор ка об ја шња ва да
је нео бич но име глав не ју на ки ње пре у зе ла из
сво је оми ље не бај ке Аг ње шка ко ма дић не ба На -
та ли је Гал чин ске (Na ta lia Gałczińska). Де вој чи -
ца у пла вој ха љи ни из по ме ну те бај ке, ко ја је у
шу ми из гу би ла сво ју жу ту кра ву, чак се по ја -
вљу је у за вр шном де лу Ис ко ре ње не (Drab 2018:
26) и пи та Аг ње шку да ли је она Ба ба Ја га, а
Агње шка у њој пре по зна је сво ју на след ни цу
(325). Као што је и са ма у де тињ ству увек во -
лела да слу ша при чу о де вој чи ци као хе ро ју14,
На о ми Но вик сво јим мла дим чи та тељ ка ма и
чи та о ци ма ну ди сна жне жен ске ли ко ве, ко ји
из вор сво је мо ћи про на ла зе у ме ђу соб ној по др -
шци и бли ско сти са при ро дом.
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су та ко ђе об ли ко ва не као ја ке глав не ју на ки ње и има ју соп -
стве ни глас (Сте фа но вић 2018), Аг ње шка не од ба цу је соп -
стве ну фе ми ни ност, већ из ње цр пи моћ. Кет нис и Трис су
ан дро ги не фи гу ре, оне су рат ни це и део њи хо вог пу то ва ња
је и при хва та ње соп стве не жен ско сти, по ми ре ње са фе ми -
ни ним, ко је до жи вља ва ју као сла бост.

14 https://www.na o mi no vik.co m /2015/07/as k -na o mi-tell-us-
mo re-abo ut-the -upro o ted-po lish-fa iry-ta le/



Je le na Z. STE FA NO VIĆ
Sa ša P. GLA MO ČAK

PLAYING WITH EPIC FAN TASY GEN RE 
CHA RAC TE RI STICS IN THE UPRO O TED

NO VEL BY NAOMI NOVIK

Sum mary

Ac cor ding to its main cha rac te ri stics, Na o mi No vik’s
award-win ning no vel Upro o ted (2015) is clas si fied as epic
fan tasy. This pa per shows how the aut hor vi o la tes epic

fan tasy gen re con ven ti ons, by cho o sing an atypi cal main
cha rac ter, whi le sha ping po wer ful fe ma le cha rac ters.
Mo re o ver, No vik de vi a tes from the po pu lar nar ra ti ve
sche mes writ ten by Jo seph Camp bell and Ma u reen Mur -
dock, and chan ges the tra di ti o nal gen re ro le in de pic ting
cha rac ters, espe ci ally thro ugh the re la ti on ship tran sfor -
ma tion bet we en the main cha rac ters – the young witch
Ag ne ska and the an ci ent wi zard Dra gon. Fi nally, Upro o -
ted af firms the dif fe ren ce and fe ma le fri en dship, in clu -
ding ele ments of eco fe mi nism and hu mor.

Key words: epic fan tasy, he ro’s/he ro i ne’s jo u r ney,
affir ma tion of se xu al dif fe ren ce, gen der ste re otypes , eco -
fe mi nism
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СА ЖЕ ТАК: На пр ви по глед, рад ња ро ма на Го спо дар
му ва Ви ли ја ма Гол дин га мо же ла ко да се укло пи у тра -
ди ци ју кла сич них аван ту ри стич ких при ча за мла де,
бу ду ћи да се при ме ћу је из у зет на слич ност са де чач -
ким аван ту ри стич ким ро ма ни ма, као и са ро ма ни ма о
пре жи вља ва њу на пу стом остр ву, по пут Де фо о вог Ро -
бин зо на Кру соа. Гол динг је свој ро ман на пи сао упра во
по ла зе ћи од те тра ди ци је, де ли мич но ба зи ра ју ћи Го -
спо да ра му ва на при чи ро ма на Ко рал но остр во (1857)
Ро бер та Мај кла Ба лан тај на. Ме ђу тим, за раз ли ку од
прет ход ни ка, Го спо дар му ва под ло жан је да ле ко ком -
плек сни јим ту ма че њи ма, ко ја пре ва зи ла зе пу ко пре -
испи ти ва ње кон вен ци ја тра ди ци о нал них аван ту ри -
стич ких при ча, по зи ци о ни ра ју ћи ово де ло као пре -
крет ни цу од кла сич ног аван ту ри стич ког ро ма на за
децу и мла де ка дис то пиј ској књи жев но сти за мла ђу
чи та лач ку пу бли ку, ко ја до жи вља ва свој про цват.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ви ли јам Гол динг, Го спо дар му ва,
аван ту ри стич ки ро ман, дис то пи ја, дис то пиј ска књи -
жев ност за мла де

Увод

Ро ман Го спо дар му ва но бе лов ца Ви ли ја ма
Гол дин га (Wil li am Gol ding) за у зи ма ме сто ме ђу
кла си ци ма бри тан ске по сле рат не књи жев но -
сти, и свр ста ва се у оба ве зну ли те ра ту ру не са -

мо у шко ла ма на ен гле ском го вор ном под руч -
ју, већ и на број ним уни вер зи те ти ма на ко ји ма
се из у ча ва ен гле ска књи жев ност, укљу чу ју ћи и
срп ске. У ње му је опи са на гру па бри тан ских де -
ча ка ко ји, на кон па да ави о на, за вр ша ва ју на пу -
стом остр ву, не где у во да ма Ти хог оке а на, без
ијед не од ра сле осо бе. По сле не у спе лог по ку ша -
ја да се сна ђу и ус по ста ве ред, они се по сте пе -
но пре тва ра ју у пра ве ди вља ке, што кул ми ни ра
смр ћу дво ји це де ча ка. На слов ро ма на Го спо дар
му ва по ти че од ста ре хе бреј ске ре чи Ба ’ал зе буб
(хеб. בובז לעב / Ba‘al Zəbûb) ко ја озна ча ва древ -
но мит ско бо жан ство ко је се ка сни је у ју де о -
хри шћан ској тра ди ци ји спо ми ње као де мон,
озна ча ва ју ћи оно што је зло, по не кад и са мог
Со то ну. Узи ма ју ћи у об зир рад њу ро ма на, мо -
же се го во ри ти да Го спо дар му ва за Гол дин га
пред ста вља ђа вол ску си лу, при сут ну у сва ком
чо ве ку, људ ску по ква ре ност и ко рум пи ра ност,
што је у ро ма ну сим бо лич но при ка за но све при -
сут ним мо ти вом тру ље ња, пр о па да ња и смра -
да, би ло у ви ду ме мле и тру ле жи, шум ских пло -
до ва ко ји код де ча ка иза зи ва ју ди ја ре ју, те ла
мр твог па до бран ца ко је се рас па да а за ко је де -
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ча ци ми сле да је звер, или уцр вља ле гла ве ди -
вље сви ње, натакнуте на ко лац (Гол динг 2007:
42, 151).

При ча о де ча ци ма ко ји су се спле том не -
срећ них окол но сти на шли на пу стом остр ву на
пр ви по глед се са вр ше но укла па у ен гле ску тра -
ди ци ју књи жев них де ла о де чач ким аван ту ра -
ма (Остр во с бла гом, Олу ја на Ја мај ци итд.), или
о пре жи вља ва њу на пу стом остр ву по пут Де фо -
о вог Ро бин зо на Кру соа. Упра во у тој тра ди ци ји
Гол динг пр о на ла зи по ла зну тач ку за свој ро ман,
јер је Го спо дар му ва за сно ван на при чи јед ног
од кла си ка вик то ри јан ске аван ту ри стич ке ли -
те ра ту ре за мла де. Ра ди се о ро ма ну Ко рал но
остр во шкот ског пи сца Ро бер та Мај кла Ба лан -
тај на (Ro bert Mic hael Bal lantyne). Ипак, Гол -
динг не би ра Ба лан тај нов ро ман као осно ву за
сво ју при чу са на ме ром да сле ди ли те рар ну
тра ди ци ју, већ да пре и спи та све оно што у њој
сма тра не ре ал ним и по гре шним. Ба лан тајн је
сво јим ро ма ном, об ја вље ним 1857. го ди не,
обез бе дио Гол дин гу по ла зи ште за кри ти ку и са -
ти ру не са мо вик то ри јан ског аван ту ри стич ког
ро ма на, већ и дру штва, људ ске при ро де и, по -
себ но, бри тан ске кул ту ре. Због то га је, у ци љу
пот пу ног са гле да ва ња оно га што Гол динг са оп -
шта ва ро ма ном Го спо дар му ва, нео п ход но да се
он упо ре ди са мо де лом на осно ву ко га је на -
писан.

Ипак, зна чај Гол дин го вог ро ма на ни је са мо
у кри ти ци вик то ри јан ске књи жев не тра ди ци је
и ро ман ти чар ског ви ђе ња чо ве ка као из вор но
пле ме ни тог би ћа. Из са вре ме не пер спек ти ве
мо же се го во ри ти и о то ме да Го спо дар му ва
пред ста вља пре те чу дис то пиј ског ро ма на за
мла де, ко ји од по чет ка но вог ми ле ни ју ма до жи -
вља ва про цват, не са мо у по гле ду ин те ре со ва -
ња чи та лач ке пу бли ке, већ и све ве ће за па же -
но сти у ака дем ском све ту. 

Пре и спи ти ва ње кон вен ци ја 
аван ту ри стич ког ро ма на: од Ко рал ног 

остр ва до Го спо да ра му ва

Рад ња Ба лан тај но вог ро ма на Ко рал но остр -
во за по чи ње на сли чан на чин као и код Гол дин -
га, бро до ло мом не где у да ле ким мо ри ма, на кон
че га пре жи ве ли де ча ци, без ијед не од ра сле осо -
бе, за вр ша ва ју на не по зна том остр ву чи ји су је -
ди ни ста нов ни ци жи во ти ње и пле ме ка ни ба ла.
При ро да је на остр ву рај ска. Има све га што је
де ча ци ма по треб но за пре жи вља ва ње, та ко да
не мо ра ју на ро чи то да се сна ла зе за хра ну, већ
се, по но сни на сво је бри тан ско по ре кло, по све -
ћу ју из град њи уре ђе не за јед ни це. За раз ли ку од
Гол дин го вих, Ба лан тај но ви де ча ци су при ка за -
ни као мом ци без ијед не ма не. Ба лан тај нов Џек
има све од ли ке до бр ог во ђе, али и Рал фа и Пе -
тер ки на кра се осо би не нео п ход не за успе шно
функ ци о ни са ње за јед ни це. При ро да ових мо -
ма ка је та ква да се не при ме ћу ју ни нај ма ње на -
зна ке по ква ре но сти или зло бе, и њи хов жи вот
на остр ву је иди ли чан. Ја сно је уоч љив ау то ров
став да су ови де ча ци искон ски пле ме ни ти, а да
зло до ла зи ис кљу чи во из ди вљи не, тј. спо љаш -
њег све та. Ра ди се о при мер ним ма лим Бри тан -
ци ма ко ји да ју све од се бе да од ди вљег и не уре -
ђе ног остр ва на пра ве ме сто на лик оном ода кле
по ти чу, ба рем ка да је у пи та њу си стем вред но -
сти. Гол динг ова кво ви ђе ње сма тра на ив ним и
не ре ал ним.1 Ка ко на во ди кри ти чар ка Ми ли ца
Ми хај ло вић у по го во ру пре во да Го спо да ра му -
ва на срп ски је зик из 1983. го ди не: 

Ко рал но остр во је ти пич на књи га вик то ри јан -
ског са мо до вољ ства, на ци о нал не и дру штве не са -
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мо у ве ре но сти, из ве сне над ме не по тре бе за ми -
си о нар ством и па три о нат ством, снис хо дљи во сти
и пре зи ра пре ма све му што је при ми тив но, не -
ци ви ли зо ва но или по лу ци ви ли зо ва но, пре све га
пре ма све му што је не ен гле ско (1983: 343).

Дру штво ко је де ча ци Ко рал ног остр ва гра де
има исте од ли ке као оно из ко јег су до шли. Иа -
ко да на шњем чи та о цу чи та ва при ча де лу је крај -
ње не у вер љи во, мо гу ће је да се са вре ме ни ци ма
у вик то ри јан ској Ен гле ској она чи ни ла ре ал -
ном, уко ли ко се узме у об зир чи ње ни ца да се
ра ди ло о пе ри о ду из у зет ног на прет ка ко ло ни -
јал не Бри тан ске им пе ри је, ко ји су ка рак те ри -
са ла осе ћа ња уз ви ше но сти, је дин стве но сти, са -
мо до вољ но сти, али и осе ћа ње да вред но сти ко -
је кра се бри тан ско дру штво тре ба ши ри ти по
чи та вом све ту, за јед но са хри шћан ском ве ром.

Је ди но што на ру ша ва иди лу Ба лан тај но вог
са вр ше ног троп ског остр ва је сте пле ме до мо -
ро да ца ка ни ба ла, ко ји стал но ме ђу соб но ра ту -
ју и уби ја ју се. По зи тив не осо би не, по пут хра -
бро сти, од ва жно сти и сна ла жљи во сти, ре зер ви -
са не су ис кљу чи во за бри тан ске де ча ке. Они су
и не се бич ни, јер у јед ној епи зо ди Џек, Ралф и
Пе тер кин успе ва ју да спа су уро ђе ни цу, али том
при ли ком па да ју у за ро бље ни штво љу до жде ра
ко ји на ме ра ва ју да их по је ду. И упра во у си ту -
а ци ји ка да чи та лац тре ба да по ми сли да са мо
Бог мо же да их из ба ви, то се и де ша ва. По ја вљу -
ју се ми си о на ри ко ји вр ло бр зо убе ђу ју ди вља -
ке да се од рек ну сво је при ро де и из о па че них
оби ча ја. Ди вља ци по ста ју хри шћа ни, из ко ре на
ме ња ју ћи сво ју на рав, и по здра вља ју се са де -
ча ци ма ко ји се спре ма ју да за јед но са ми си о на -
ри ма на пу сте остр во и вра те се у Ен гле ску. Са
дру ге стра не, у Го спо да ру му ва на остр ву не ма
до мо ро да ца, иа ко би, пре ма ка но ну де чач ког
аван ту ри стич ког ро ма на, тре ба ло да бу ду при -

сут ни и не ки „не га тив ци”, ко ји би ушли у су коб
са од ва жним де ча ци ма, и у том су ко бу би ли по -
ра же ни. Гол динг сво је де ча ке не оста вља са ме
на остр ву слу чај но. Он то чи ни ка ко би по ка зао
да се зло не на ла зи спо ља, већ уну тра, у са мим
де ча ци ма, или по сма тра но из ши ре пер спек ти -
ве, у све ту из ко га они до ла зе и чи је вред но сти
пред ста вља ју.

Без па ра ле ле са Ба лан тај но вом при чом, не -
мо гу ће је са гле да ти до ко је ме ре Гол динг кри -
ти ку је, по не кад и исме ва, не са мо Ко рал но
остр во, већ чи тав вик то ри јан ски књи жев ни ка -
нон, али по нај ви ше си стем вред но сти та да шње
Ве ли ке Бри та ни је. Он од по чет ка до кра ја ро -
ма на ста вља чи та о ци ма до зна ња је Го спо дар
му ва па ро ди ја Ба лан тај но вог на ив ног све та, за -
сно ва ног на вик то ри јан ском осе ћа ју је дин стве -
но сти и ве ли чи не бри тан ске на ци је. На по чет -
ку, Ралф у јед ном тре нут ку опи су је де ша ва ња
на остр ву ре чи ма: „Све је као у књи зи... Остр -
во с бла гом... Ла сте и Ама зон ке... Ко рал но остр -
во...” (Гол динг 2007: 36 37), док на са мом крају
ро ма на мор на рич ки офи цир ко ји из ба вља де -
ча ке са остр ва за о кру жу је па ро ди ју ре чи ма:
„Од ли чан про вод. Као Ко рал но остр во” (Ibid.:
206). Раз ло ге због ко јих је Гол динг свој ро ман
кон ци пи рао та ко да већ по зна ту при чу пре о -
кре не у па ро ди ју тре ба тра жи ти у исто риј ском
кон тек сту у ко ме је пи сао сво је де ло. Он на мер -
но за ју на ке ро ма на по ста вља де ча ке истих
име на и исте на ци о нал но сти као и Ба лан тајн,
са раз ли ком да они не до спе ва ју на остр во на -
кон бро до ло ма, већ на кон па да ави о на при ли -
ком ева ку а ци је, у вре ме кад у све ту бе сни ужа -
сан рат. Сме шта ју ћи сво ју при чу у рат ни оквир,
док је се ћа ње на стра хо те Дру гог свет ског ра та
још увек све же, укљу чу ју ћи Хо ло ка уст и ра за -
ра ња про у зро ко ва на ба ца њем атом ских бом би
на ја пан ске гра до ве, Гол динг же ли да ис так не
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да се зло не на ла зи не где из ван ци ви ли зо ва ног
све та, ме ђу ди вља ци ма, као код Ба лан тај на, већ
упра во у при ро ди са вре ме ног чо ве ка ко ји се бе
на зи ва ци ви ли зо ва ним. За раз ли ку од вик то ри -
јан ског по но са и оп ти ми зма, Гол дин го ва при ча
ну ди пе си ми стич ну сли ку све та, о че му је и сам
ау тор ка сни је го во рио. У јед ном раз го во ру, он
при зна је ка ко је у од ра слом до бу ре а го вао на
ори ги нал но Ба лан тај но во Ко рал но остр во, ко је
је чи тао као де чак:

Ре као сам се би – Не бу ди бле сав! Се ћаш ли се
ка ко си, као де те, жи вео на остр ву за јед но са Рал -
фом, Џе ком и Пе тер ки ном? ... Са да си до шао до
то га да уви ђаш да љу ди ни су баш та кви. Да су
Енгле зи на тај на чин до спе ли на остр во, не би се
та ко по на ша ли. Не би пре по зна ли ди вља штво у
уро ђе ни ци ма – они би, чак, би ли јед но став ни и
љу ба зни. Зло би по те кло из су ко ба ин те лек та
тро ји це бе лих де ча ка на остр ву (Гол динг 1954:
127).

Раз ли ке из ме ђу Ба лан тај но вог и Гол дин го -
вог схва та ња пра ве чо ве ко ве при ро де про ис ти -
чу из раз ли чи то сти исто риј ских епо ха у ко ји ма
су њи хо ви ро ма ни на ста ли. Ба лан тај но во де ло
об ја вље но је 1857. го ди не, у вре ме ка да је Евро -
па би ла цен тар свет ске ци ви ли за ци је у тех но -
ло шком и кул ту ро ло шком сми слу. По себ но ме -
сто у та квом кон тек сту при па да ло је упра во
Вели кој Бри та ни ји, под чи јом кон тро лом је био
до бар део све та, та ко да не тре ба да чу ди став,
еви ден тан у Ко рал ном остр ву, да Бри тан ци ма
при па да екс клу зив но пра во да у оста ле де ло ве
све та ши ре сво је вред но сти. За Бри тан це вик -
то ри јан ског до ба, бу дућ ност мо ра да је из гле -
да ла ве о ма обе ћа ва ју ће, на го ве шта ва ју ћи у вре -
ме ни ма ко ја до ла зе још ве ћи на пре дак у свим
сфе ра ма жи во та. Ме ђу тим, сто ти нак го ди на ка -

сни је, у вре ме ка да Гол динг узи ма Ба лан тај но -
ву при чу са на ме ром да је по ста ви у ак ту ел ни
ци ви ли за циј ски кон текст, од вик то ри јан ског
оп ти ми зма ни је оста ло ни тра га. У ме ђу вре ме -
ну је до шло до гло бал не при вред не и ин ду -
стриј ске кри зе, Бри тан ска им пе ри ја се рас пала,
вер ски ути цај на дру ге де ло ве све та је пре стао
и де си ла су се два ве ли ка свет ска ра та, ре зул -
ти ра ју ћи не ви ђе ним стра хо та ма и зло де ли ма
ко ја су по чи ни ли упра во при пад ни ци оних кул -
ту ра ко је су у прет ход ном ве ку ва жи ле за ци ви -
ли зо ва не и уз ви ше не. За то су, за раз ли ку од
иде а ли зо ва них и мо рал но уз ви ше них бри тан -
ских де ча ка Ко рал ног остр ва, Гол дин го ви де ча -
ци се бич ни, его цен трич ни, окрут ни, скло ни
лен ча ре њу и ужи ва њу, ма ни пу ла тив ни и под ло -
жни ма ни пу ла ци ји, по хлеп ни, пла шљи ви, по -
сте пе но за бо ра вља ју ћи на сво је по ре кло и пре -
тва ра ју ћи се у са ди сте и уби це.

Због све га што се до го ди ло из ме ђу вик то ри -
јан ског и по сле рат ног вре ме на, до шло је до гу -
бит ка ве ре у на пре дак чо ве чан ства и ве ре у то
да је мо гу ће ус по ста ви ти дру штве ни си стем за -
сно ван на рав но прав но сти, то ле ран ци ји и ин -
ди ви ду ал ним сло бо да ма. Го спо дар му ва при ка -
зу је свет у ко ме са ди зам, ап со лут ни то та ли -
тари зам, гу ше ње јед на ко сти и сло бо де го во ра
од но се по бе ду над здра вим ра зу мом, где Џек,
ха ри зма тич ни ау то крат ски во ђа, на сил ник и
вр сни де ма гог, уни шта ва де мо крат ски прин цип
рав но прав но сти и сло бо де го во ра ко ји је Ралф
по ку шао да ус по ста ви, при до би ја ла ко вер не и
пла шљи ве на сво ју стра ну, и по чи ње са про го -
ном и уби ја њем не ис то ми шље ни ка и оних ко ји
угро жа ва ју ње го ву вла да ви ну си ле и стра ха.
Гол динг је не ко ли ко го ди на на кон об ја вљи ва ња
ро ма на го во рио о соп стве ном гу бит ку ве ре у
спо соб ност љу ди да де мо крат ски уре де дру -
штво у ко ме жи ве:
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Не мо же те да ти љу ди ма сло бо ду, а да исто вре -
ме но не осла би те дру штво (ње го ву спрем ност да
се бра ни ра том), и пре тво ри те га у ов цу ме ђу ву -
ко ви ма. Ја се не дво у мим око то га да ли је де мо -
кра ти ја до бра ко ли ко ме бри не да ли она, као та -
ква, мо же да пре жи ви и да оп ста не (Ke a ting
1962: 189–190).

За Гол дин га, по ли тич ки си сте ми за сно ва ни
на рав но прав но сти и ху ма ни стич ким вред но -
сти ма не мо гу да за жи ве у прак си јер не узи ма -
ју у об зир пра ву људ ску при ро ду, већ сма тра ју
ве ћи ну љу ди са вр ше ним и ра зум ним. Ди ску ту -
ју ћи о по ли тич ким си сте ми ма, он по ста вља пи -
та ње: 

За што, он да, ни су ни ка да ус пе ли? Ка ко је иде -
а ли стич ка иде ја при ми тив ног со ци ја ли зма пре -
тво ре на у ста љи ни зам? Ка ко је не мач ки по ли -
тич ки и фи ло зоф ски иде а ли зам на кра ју ре зул -
ти рао вла да ви ном Адол фа Хи тле ра? (Gol ding
1965: 87).

Од го вор на ово пи та ње у свом чи та њу Го -
спода ра му ва про на ла зи Ха ролд Блум (Ha rold
Blo om), на во де ћи да су тво р ци ова квих си сте ма
би ли фо ку си ра ни ис кљу чи во на од ли ке са мог
си сте ма, за не ма ру ју ћи чо ве ка и пра ву људ ску
при ро ду (2004: 57). Гол динг ис ти че да је пре су -
дан ути цај на про ме ну ње го вог ста ва и по гле да
на жи вот имао Дру ги свет ски рат, ко ји је до вео
до то га да од иде а ли сте по ста не скеп тик, све -
стан мрач не чо ве ко ве при ро де. Он сма тра да су
ин те лек ту ал ни и ма те ри јал ни на пре дак има ли
су про тан ефе кат од оче ки ва ног, и чо ве ка учи -
ни ли по ква ре ним, на сил ним и де струк тив ним.
При се ћа ју ћи се стра да ња Је вре ја и звер ста ва
ко ја су чи ни ли при пад ни ци јед ног од нај ци ви -
ли зо ва ни јих на ро да, Гол динг за кљу чу је да ње -
гов пе си ми зам, ко ји је у Го спо да ру му ва еви ден -

тан, по ти че из оча ја услед са гле да ва ња оно га
што су чи ни ли на ци сти:

Ка ко су се при че рас пре да ле, јед на стра шни -
ја од дру ге, та ко се ру шио мој ли бе рал ни свет.
Ми слио сам да се су о ча вам са пра ро ди тељ ским
гре хом, са хо мо са пи јен сом, ство ре њем ко је се
ра ђа у ср цу, с оч ња ци ма, и нок ти ма. У то ме је би -
ла тра ге ди ја и то је за ме не би ло ду бо ко, по сте -
пе но от кри ва ње шта је чо век, те ни сам ви део
изла за из то га, и то вам је Го спо дар му ва.2

Упра во због Гол дин го вог гу бит ка ве ре у људ -
ску до бр о ту и очи глед ног пе си ми зма у ве зи са
вре ме ни ма ко ја до ла зе, у Го спо да ру му ва про -
на ла зи мо ве ћи ну те ма ко је су при сут не у дис -
то пиј ској књи жев но сти, та ко да се са пра вом
мо же го во ри ти о то ме да овај ро ман пре ста вља
сво је вр сну пре крет ни цу од јед ног жан ра књи -
жев но сти за мла де ка дру гом – од аван ту ре ка
дис то пи ји.

Го спо дар му ва као пре те ча дис то пиј ске
књи жев но сти за мла де

Исто ри ја свет ске књи жев но сти по ка зу је да
до про цва та дис то пиј ских ви зи ја све та до ла зи
на кон ве ли ких ра то ва. Кла си ци дис то пиј ске
књи жев но сти на ста ја ли су у пе ри о ду на кон
Првог свет ског ра та (За мја ти нов ро ман Ми из
1920. го ди не, Хак сли јев Вр ли но ви свет из
1932), и на ро чи то по сле Дру гог свет ског ра та
(Ор ве ло ва 1984 из 1949. го ди не, Бред бе ри јев
Фа рен хајт 451 из 1953. итд.), упра во ка да је на -
пи сан и об ја вљен Гол дин гов Го спо дар му ва. Са
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Aids) Ctrl. no. 5165556.



дру ге стра не, дис то пиј ска књи жев ност за мла -
де, као сво је вр сни под жа нр, пре по зна та је тек
не дав но. До ње ног на глог про цва та је, та ко ђе,
до шло услед кри зног до га ђа ја ко ји је имао гло -
бал не по сле ди це – те ро ри стич ког на па да на
САД 11. сеп тем бра 2001. го ди не и прет ње да би
свет мо гао да за пад не у још јед но гло бал но рат -
но ста ње, мно го де струк тив ни је од прет ход них.
Од та да, по пу лар ност дис то пиј ске књи жев но -
сти за мла де не за у ста вљи во ра сте, по ја вљу ју се
но ви ау то ри и об ја вљу ју но ва де ла. Го ди не 2008.
об ја вљен је пр ви ро ман из се ри ја ла Игре гла ди
аме рич ке књи жев ни це Су зан Ко линс (Su zan ne
Col lins), ви ђен као кла сич ни пред став ник дис -
то пиј ске књи жев но сти за мла де, ко ји је сте као
огром ну по пу лар ност ме ђу мла дом чи та лач -
ком пу бли ком, до жи вео пре во де на три де се так
свет ских је зи ка и, за са да, јед ну филм ску адап -
та ци ју. За хва љу ју ћи ра сту ћој по пу лар но сти,
дис то пиј ска књи жев ност за мла де је од пре не -
ко ли ко го ди на при ву кла па жњу ака дем ске јав -
но сти, та ко да су на аме рич ким уни вер зи те ти -
ма по че ли да се ну де кур се ви по све ће ни пр о у -
ча ва њу упра во овог под жан ра књи жев но сти за
мла де.3

И по ред то га што је Гол дин гов Го спо дар му ва
об ја вљен по ла ве ка пре по чет ка екс пан зи је са -
вре ме не дис то пиј ске књи жев но сти за мла де,
овај ро ман де ли ве ћи ну од ли ка свој стве них овој
ли те рар ној вр сти. Пр ва и глав на од ли ка је сте
по сто ја ње од ре ђе ног об ли ка то та ли тар не вла -
да ви не у дру штву. И по ред по ку ша ја де ча ка да
на остр ву ус по ста ве не ку вр сту де мо крат ске
упра ве у ко јој сва ко има пра во да уче ству је у
ди ску си ји и из не се сво је ми шље ње, Џек на кра -
ју успе ва да ус по ста ви ти пич ну ау то крат ску
власт. То му по ла зи за ру ком на на чин ти пи чан
за све ау то крат ске вла да ре: др жа њем оста лих у
стал ном стра ху, ства ра њем осе ћа ја да су при -

пад ни ци ње го ве гру пе за шти ће ни и обез бе ђи -
ва њем ми ни му ма ма те ри јал них до ба ра за по -
да ни ке, нео п ход ног да би му оста ли ода ни. Дру -
га ва жна од ли ка је сте гу ше ње ин ди ви ду ал но сти
и сло бо де го во ра и кре та ња. У по чет ку, де ча ци
по ку ша ва ју да ред на остр ву одр же по мо ћу
шкољ ке – она слу жи ка ко би сва ко мо гао да до -
би је шан су да ис ка же сво је ми шље ње, али и да
би се спре чи ло упа да ње дру ги ма у реч и не кон -
тро ли са на га ла ма на са стан ци ма. Ло мље ње
шкољ ке сим бо лич но озна ча ва и ко на чан слом
де мо крат ске упра ве и пре ла зак у за јед ни цу у
ко јој су сло бо да го во ра и ин ди ви ду ал ност не по -
жељ ни. Сви де ча ци ко ји се при кла ња ју Џе ку
има ју оба ве зу да обо је ли ца истим бо ја ма, ка ко
би ти ме ис ка за ли при пад ност и кон фор ми зам,
а оно што во ђа ка же ни је под ло жно ди ску си ји,
већ се одо бра ва по кли ци ма на лик жи во тињ -
ским. На кра ју, тре ћа кључ на ка рак те ри сти ка
је сте про гон и уби ја ње дру гих и дру га чи јих. Све
док се не ис по ста ви да на остр ву не по сто ји ни -
ка ква звер, „дру го” на остр ву екс тер на ли зо ва -
но је у од но су на де ча ке и они су, ко ли ко-то ли -
ко, ује ди ње ни у на сто ја њу да се за шти те. Оног
тре нут ка ка да Сај мон стра да у не срећ ним окол -
но сти ма, због то га што су оста ли де ча ци по ми -
сли ли да је он звер и на смрт га пре ту кли, са
њим уми ре и све оно што он сим бо ли зу је, укљу -
чу ју ћи до бр о ту, са о се ћај ност и лич но пре и спи -
ти ва ње. Де ча ци схва та ју да не по сто ји ни ка ква
звер, већ да се ра ди о мр твом па до бран цу, и њи -
хов ме ђу соб ни од нос по чи ње да се ме ња. „Дру -
го” на остр ву по ста ју де ча ци ко ји се не по ко ра -
ва ју Џе ку и ње го вом пле ме ну, у ко је је оку пио
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го то во све, осим Рал фа, Пи ги ја и бли за на ца Се -
ма и Ери ка. Про га ња ње не ис то ми шље ни ка кул -
ми ни ра ти ме што Ро џер, ко ји се пре тво рио у
нај о крут ни јег са ди сту, уби ја Пи ги ја, нај ин те ли -
гент ни јег и нај ра ци о нал ни јег ме ђу де ча ци ма.
Чи ном ње го вог уби ства, сим бо лич но стра да и
по след ња искра здра во ра зум ског раз ми шља ња,
а за јед ни ца то не у пот пу но ди вља штво и вар -
вар ство. Ралф на кра ју оста је сам, при ну ђен да
бе жи од оста лих јер га Џе ко ви по да ни ци ју ре
ка ко би га уби ли и од ру би ли му гла ву. Де ча ци
се пре тва ра ју упра во у оно што у Ба лан тај но вој
вер зи ји при че пред ста вља ју не про све ће ни уро -
ђе ни ци, иза зи ва ју по жар ко ји за хва та ве ћи део
остр ва, и би ва ју спа се ни си гур не смр ти са мо за -
хва љу ју ћи то ме што су у по след њем тре нут ку
про на ђе ни.

За кљу чак

Ка ко Гол динг у свом есе ју Ба сна и сам на -
помиње, Го спо дар му ва је ви ше слој но де ло, под -
ло жно раз ли чи тим ин тер пре та ци ја ма (Gol ding
1965: 4). Иа ко ис пр ва де лу је као де чач ки аван -
ту ри стич ки ро ман, за пра во се ра ди о але го ри -
ји дру штва ко је то не у ста ње са мо у ни ште ња, до
ко јег до ла зи услед ко рум пи ра не људ ске при ро -
де. Ов де тре ба ис та ћи и по да так да су де ча ци у
Го спо да ру му ва знат но мла ђи у од но су на оне у
Ко рал ном остр ву. Та чи ње ни ца је ва жна ка ко би
се схва тио Гол дин гов пе си ми сти чан став да је
људ ска при ро да искон ски ко рум пи ра на и да са
го ди на ма са мо до ла зи до про ме на на чи на испо -
ља ва ња те ко рум пи ра но сти. Сме шта ју ћи де ча -
ке још увек не фор ми ра них лич но сти у окру -
жење ко је је у пот пу но сти изо ло ва но од би ло
ка кве ци ви ли за ци је, ма кар се ра ди ло и о до мо -
ро дач кој за јед ни ци, Гол динг им да је шан су да

нас убе де у Ру со о ву и ро ман ти чар ску иде ју о
чо ве ко вој уро ђе ној до бр о ти и не ви но сти за чи -
је пот пу но ис по ља ва ње је до во љан по вра так
при ро ди, али и у вик то ри јан ску иде ју да је Ве -
ли ка Бри та ни ја цен тар и све ти о ник ци ви ли зо -
ва ног све та, а Бри тан ци нај бо љи у све му. И по -
ред то га што су још де ца, ис по ста вља се да
свако од њих, укљу чу ју ћи и Рал фа, ко га Гол -
динг не иде а ли зу је, у свом ка рак те ру има не ки
не до ста так због ко јег на кра ју до ла зи до тра гич -
них до га ђа ја. Је ди ни ме ђу де ча ци ма ко ји је
склон ин тро спек ци ји и ко ји на слу ћу је ка ква им
опа сност пре ти4 је сте Сај мон. На жа лост, он
први стра да, и то та ко што га, сим бо лич но, ко -
лек тив но уби ја ју сви де ча ци. Уме сто осве шћи -
ва ња, оста ли се за ва ра ва ју ла жним иден ти -
тетом пред став ни ка та да шње нај ве ће свет ске
си ле. Ка ко Џек ка же, го во ре ћи у име свих: „На
кра ју кра је ва, ни смо ди вља ци. Ми смо Ен гле зи,
а Ен гле зи све ра де нај бо ље” (Гол динг 2007: 45).
Док је код Ба лан тај на дру штве на вер ти ка ла
пред ста вље на на на чин ти пи чан за вик то ри јан -
ску Ен гле ску, та ко да се на вр ху на ла зе Бри тан -
ци, а на дну до мо ро ци, ко ји су го то во из јед на -
че ни са ди вљим зве ри ма (све док не бу ду пре о -
бра ће ни у хри шћан ство), код Гол дин га се де ца
чи је је вас пи та ње за по че то упра во у бри тан ској
тра ди ци ји на кра ју пре тва ра ју у ди вља ке и
убице.

Гу би так ве ре у спо соб ност са вре ме ног чо ве -
ка да уре ди дру штво у ко ме жи ви, и страх од
оног шта бу дућ ност но си свр ста ва ју Гол дин га у
дис то пиј ску књи жев ну тра ди ци ју, за јед но са
Хак сли јем, Ор ве лом и Бред бе ри јем. Са тим у
ве зи, тре ба ис та ћи још јед ну ти пич ну од ли ку
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дис то пиј ске књи жев но сти ко ју Го спо дар му ва
де ли са оста лим пред став ни ци ма жан ра, а то је
– пот пу но од су ство на де у све тли ју бу дућ ност.
Ако се вра ти мо за вр шет ку Гол дин го вог ро ма на
и из ба вље њу де ча ка са остр ва за хва љу ју ћи по -
мор ском офи ци ру, не тре ба да се за ва ра ва мо да
је по сре ди сре ћан за вр ше так и спа са ва ње из не -
во ље, што су ти пич не од ли ке де чач ких аван ту -
ри стич ких при ча. То је тре ну так ка да чи та лац
тре ба да се за пи та где се де ча ци вра ћа ју и ка -
ква их бу дућ ност та мо че ка. Гол динг нам да је
од го вор на ово пи та ње већ на са мом по чет ку
ро ма на, ста вља ју ћи нам до зна ња да у све ту из
ко га де ча ци до ла зе бе сни ужа сан рат ни су коб,
са на зна ка ма да се ра ди о Тре ћем свет ском ну -
кле ар ном ра ту (Fir chow 2010: 90). У том кон -
тек сту, из ба вље ње де ча ка са остр ва ни је сре ћан
за вр ше так. Они су осу ђе ни на по вра так у свет
по пут оног ко ји су на пу стом остр ву и са ми
успе ли да ство ре – свет у ру ше ви на ма и пла -
мену.
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Igor D. PE TRO VIĆ

FROM THE TRA DI TI O NAL ADVEN TU RE
NOVEL TO DYSTO PIA: WIL LI AM GOL DING’S

LORD OF THE FLI ES

Sum mary

At first glan ce, the plot of Wil li am Gol ding’s Lord of
the Fli es can ea sily fit in to the tra di tion of clas sic adven -
tu re sto ri es for chil dren and young adults, be ca u se it
bears a stri king re sem blan ce to boys’ adven tu re no vels,
as well as no vels abo ut sur vi val on a de sert island such
as De fo e’s Ro bin son Cru soe. Gol ding wro te his no vel ba -
sed on that tra di tion, partly ba sing Lord of the Fli es on the
plot of R. M. Bal lantyne’s  no vel Co ral Island (1857). Ho -
we ver, un li ke its pre de ces sor, Lord of the Fli es is su bject
to far mo re com plex in ter pre ta ti ons that go beyond a
mere re-exa mi na ti on of the con ven ti ons of tra di ti o nal
adven tu re sto ri es, thus po si ti o ning this work as a tur ning
po int from the clas sic adven tu re no vel for chil dren and
youth to dysto pian li te ra tu re for young adults.

Key words: Wil li am Gol ding, The Lord of the Fli es,
adven tu re no vel, dysto pia, dysto pian li te ra tu re for young
adults
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СА ЖЕ ТАК: Рад се ба ви мо ти вом ам фи би је као глав -
ним мо ти вом у на уч но фан та стич ним ро ма ни ма Чо век-
-ам фи би ја (1928) Алек сан дра Бе ља је ва и Аква ма рин
(2015) Ан дре а са Еш ба ха. Ис тра жу ју се, као основ но
обе леж је жан ра на уч не фан та сти ке, на уч на до стиг ну -
ћа (те о ри је ево лу ци је, би о тех но ло ги ја) на осно ву ко -
јих је у овим де ли ма об ја шње но по сто ја ње фан та стич -
ног би ћа, ам фи би је. На чин об ра де истог мо ти ва по ве -
зан је са дру штве но-исто риј ским кон тек стом у ком су
ро ма ни об ја вље ни и раз во јем на уч не фан та сти ке, те
се раз ма тра ју њи хо ве за јед нич ке цр те, као и про ме не
и раз ло зи услед ко јих је у XXI ве ку до тих про ме на до -
шло. Је дан од на чи на да се из ра зи дру штве на кри ти -
ка, али и по ста ви ши ре пи та ње иден ти те та и зна че ња
људ ско сти ов де је био мо гућ упра во из пер спек ти ве
ам фи би је. Мо ти ву ће се за то при сту пи ти и са ста но -
ви шта пост ху ма ни стич ке кри ти ке ко ја до во ди у пи та -
ње ан тро по цен трич ну тач ку гле ди шта и гра ни це из ме -
ђу људ ског и не-људ ског.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ам фи би ја, Алек сан дар Бе ља јев,
Ан дре ас Еш бах, на уч на фан та сти ка, иден ти тет, иде о -
ло ги ја, дис то пи ја, пост ху ма ни зам

1.

Цен трал ни мо тив и но вум1 у ро ма ни ма Чо -
век-ам фи би ја (1928) Алек сан дра Бе ља је ва2 (Але-
ксáндр Ромá но вич Беля́ев) и Аква ма рин (2015)
Ан дре а са Еш ба ха3 (An dre as Eschbach) је сте
амфи би ја, чо ве ко ли ко би ће ко је по ред плу ћа

по се ду је и шкр ге, те је као та кво спо соб но за
жи вот и под во дом и на коп ну. Ње го во по сто -
јање об ја шње но је ис тра жи ва њи ма у обла сти
би о ло ги је, што ове ро ма не свр ста ва у жа нр
науч не фан та сти ке, у ком се га ји трај но ин те -
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1 Нај ва жни је обе леж је на уч не фан та сти ке, по кре тач ње -

не на ра ци је, је сте но вум (лат. no vum). Од дру гих књи жев них
вр ста овај жа нр „се раз ли ку је по то ме што је пре о вла да ва -
јући еле мент на ра ци је фик циј ски ’no vum’ (но ви на, ино -
вација) чи ју ва ља ност по твр ђу је спо знај на ло ги ка” (Su vin
2009: 72).

2 Алек сан дар Бе ља јев (1884–1942) је дан је од нај чи та ни -
јих со вјет ских пи са ца на уч не фан та сти ке, по себ но код мла -
де чи та лач ке пу бли ке. Ње гов ро ман Чо век-ам фи би ја нај пре
је у на став ци ма из ла зио у мо сков ском ча со пи су Око све та,
1928, а исте го ди не два пу та је об ја вљен и као књи га. На срп -
ском је зи ку је у пе ри о ду од 1940. до 2007. до жи вео је да на -
ест из да ња (в. Co biss ба за НБС). Ње го ва по пу лар ност до се -
гла је вр ху нац ка да је 1962. сни мљен филм Чо век-ам фи би ја
Вла ди ми ра Че бо тар је ва (Вла ди мир Че бо тарёв) и Ге на ди ја
Ка зан ског (Ген на дий Казáнский), ко ме мно го ду гу је и филм
Ги љер ма дел То ра (Gu il ler mo del To ro) Об лик во де (2018).
Број ност де ла по пу лар не кул ту ре ко ја об ра ђу ју мо тив ам фи -
би је го во ри о ње го вој трај ној при влач но сти (в. Ilić: https://pe -
sca nik.ne t/ be g-u-pro slost/).

3 Ан дре ас Еш бах (1959) је дан је од нај по зна ти јих са вре -
ме них не мач ких пи са ца три ле ра и на уч не фан та сти ке, ка ко
за од ра сле та ко и за мла де. Аква ма рин је пр ви део три ло ги је
ко ју чи не ро ма ни Aqu a ma rin, Sub ma rin и Ul tra ma rin. По што
је на срп ски је зик до са да пре ве ден са мо Аква ма рин, овај рад
је у том сми слу огра ни чен.
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ре со ва ње за те ме у ве зи са ге не ти ком и би о ин -
же ње рин гом.4

У XIX и ра ном XX ве ку, пи сци су се су о ча ва -
ли са пи та њи ма би о ло шких про ме на, на мер но
иза зва них или спон та них, ка ко у људ ској при -
ро ди, та ко и у при род ном окру же њу. Пр во дело
ко је је ве ро ват но осно ва за сву по то њу на уч ну
фан та сти ку је сте Фран кен штајн (1818) Мери
Ше ли (Mary Shel ley). 

Ра но ко ри шће ње би о ло ги је у на уч ној фан та -
сти ци би ло је у из ве сном сми слу нео д ре ђе но у
по гле ду ме ха ни за ма, углав ном за то што је на -
пре дак у би о ло ги ји за о ста јао за фи зич ким на у -
ка ма све до от кри ћа ДНК и ге нет ског ко да
(изград ње про те и на на осно ву по да та ка о ДНК)
(Slon zev ski – Levy 2003: 174–175).

Мју ри ен Ма гва јер (Mu ri e ann Ma gu i re) је,
истра жу ју ћи на уч ну по за ди ну со вјет ске на уч не
фан та сти ке два де се тих го ди на XX ве ка, ука за -
ла на ути цај еу ге ни ке5 и ла мар ки зма. Дар ви но -

ва (Cha r les Dar win) те о ри ја ево лу ци је у Со вјет -
ском Са ве зу укр шта ла се са Ла мар ко вом (Jean-
-Bap ti ste La marck), пре ма ко јој се жи ва би ћа
при ла го ђа ва ју спо ља шњој сре ди ни, што се по -
ве зи ва ло са мо гућ но шћу чо ве ка да под од ре ђе -
ним усло ви ма ути че на соп стве ни раз вој. Со -
вјет ски пи сци на уч не фан та сти ке по ве за ли су
Ла мар ко ве иде је са марк си стич ком иде о ло ги -
јом по сле Ок то бар ске ре во лу ци је и ства ра њем
бо љег дру штве ног по рет ка (Ma gu i re 2009). По -
чет ком XX ве ка, про ме на људ ске фи зи о ло ги је
би ла је хи рур шка (чи ме се об ја шња ва и спо соб -
ност ди са ња под во дом пре са ђи ва њем шкр га
Бе ља је вље вом чо ве ку-ам фи би ји), а ис тра жи ва -
ња на по љу ге не ти ке то ком XX ве ка ути ца ла су
на раз вој би о тех но ло ги је и упо тре бу ге нет ских
ма ни пу ла ци ја6 (чи ме се об ја шња ва хи брид ни
иден ти тет Еш ба хо ве ју на ки ње). Иде ја о све сном
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4 Те о ре ти чар Дар ко Су вин у тек сту „На уч но-фан та стич не
па ра бо ле му та ци је и кло ни ра ња и/као спо зна ја” (2002) пи -
ше о то ме да би о ло шке те ме у овом жан ру „дје лу ју као но -
си те љи не ког дру штве но-по ли тич ког зна че ња, на и ме као
раз ви је не ана ло ги је за раз ли чи те мо гућ но сти ме ђу људ ских
од но са у ау то ро вој са да шњо сти. У том кон тек сту, ка ко се ко -
ри сте, при мје ри це, мо ти ви му та ци ја и кло ни ра ња у сло же -
ној мре жи од но са жи во та и сви је та, мо же се [...] пру жи ти
дра го це ни увид у по зи тив не и не га тив не стра не од ре ђе ног
дру штве ног екс пе ри мен та, па та ко SF дје ло мо же упо зо ри -
ти јав ност на ла тент не мо гућ но сти тех но-на у ке у ка пи та -
лизму” (Su vin 2009: 285). Те ма му та ци ја и ге нет ског ин же -
ње рин га је те ма ко јом се „пи сци по пра ви лу слу же као ме -
та фо ром и као ма гич ним али псе у до на уч ним оправ да њем
за над љу де” (Ibid.: 287).

5 „За о ку пље ност чи та вом об ла шћу ге не ти ке би ла је ка рак -
те ри стич на за еу ге ни ку, то јест за на мер но од га ја ње љу ди са
из ве сним ода бра ним на след ним осо би на ма” (Fu ku ja ma
2003: 103). По че ци еу ге ни ке ве зу ју се за по че так XIX ве ка,
али је она у раз ли чи тим зе мља ма, као од раз те жње за ге нет -
ским по бољ ша њем по том ства, на раз ли чи те на чи не при сут -
на до да нас.

6 Пи та ње ге нет ских ма ни пу ла ци ја сло же но је етич ко и
дру штве но-по ли тич ко пи та ње и оно се по ста вља у оба ро ма -
на ко ји су пред мет ис тра жи ва ња у овом тек сту. По стиг ну те
ге нет ске мо ди фи ка ци је и укр шта ње вр ста у обла сти по љо -
при вре де већ су кри ти ко ва ни, али је по ље екс пе ри мен ти са -
ња на љу ди ма да ле ко сло же ни је.

Нај ва жни ји ко рак по сле Дар ви на је сте „тех но-на уч на ма -
ни пу ла ци ја ге на ко ја је усли је ди ла на кон Крик Вот со но ве
иден ти фи ка ци је струк ту ре мо ле ку ле ДНА и пр вих екс пе ри -
ме на та с кло ни ра њем по чет ком 1960-их го ди на, што је уро -
ди ло раз ли чи тим по ку ша ји ма ма ни пу ла ци је на сље ђем под
по кро ви тељ ством без об зи р не те жње за мо ћи и про фи том”
(Su vin 2009: 288).

Но ви је ис тра жи ва ње у обла сти ге нет ског ин же ње рин га
спро во ђе но је у окви ру аме рич ког Про јек та људ ског ге но ма,
за по че тог 1990. а за вр ше ног 2003, пу них пет на ест го ди на
пре за цр та ног ро ка, што го во ри о бр зи ни са вре ме ног тех но -
ло шког раз во ја. Про је кат су ко о р ди ни са ли Ми ни ста р ство
ене р ге ти ке САД и На ци о нал ни ин сти тут за здра вље. Ре зулта -
ти до ко јих се до шло су иден ти фи ка ци ја свих 20.000–25.000
ге на у чо ве ко вој ДНК и од ре ђи ва ње се квен ци при бли жно три
ми ли јар де хе миј ских па ро ва ко ји је чи не (в.: https://web.ornl.
gov/sci/tec hre so ur ces/Hu man_Ge no me/pro ject/in dex.shtml).

У ве зи са ова квим ис тра жи ва њи ма, Фран сис Фу ку ја ма
(Fran cis Fu kuyam a) на во ди низ кон тро верз них пи та ња са ко-



тех но ло шком ути ца ју на про ме ну чо ве ка на ла -
зи се у осно ви тран сху ма ни зма и екс тро пи зма
Мак са Мо ра7 (Мax Mo re), ко ји се по ми ње и у
Аква ма ри ну. 

Мо тив ства ра ња по лу људ ског-по лу жи во тињ -
ског би ћа по го дан је за при ступ пост ху ма ни -
стич ке кри ти ке јер се ис пи ти ва ње гра ни ца 

из ме ђу љу ди и оних ко ји би мо гли би ти ши ро ко
схва ће ни као ’не људ ски дру ги’ нај о штри је по ја -
вљу је у сфе ри пост ху ма ни стич ке те о ри је, ре ак -
ци је ка сног XX ве ка на ан тро по цен трич ну при -
ро ду ху ма ни зма и ме сто на ко ме се чо век у њему
на ла зи (Ja qu es 2013: 2).

2.

Ако се по ста ви пи та ње жан ров ске при пад но -
сти ових књи жев них де ла за де цу/мла де, од го -
вор се мо же на ћи у на чи ну на ко ји њи хо ви ауто-
ри при сту па ју те ми, са мој при ро ди жан ра и ње -
го вим по че ци ма. 

SF је од у век би ла ли те ра ту ра за ши ро ку пу -
бли ку. По пу лар ност дра ма тич них, аван ту ри стич -
ки ин то ни ра них и уз то спе ци фич но фан та стич -
них са др жа ја увек је би ла по себ но при влач на за
мла де. Чак и она дје ла ко ја има ју друк чи је ам би -
ци је и ком плек сан сми сао, због прет ход но на ве -
де них осо би на би ва ју при хва ће на и од дје це (Vu -
ko vić 1996: 312). 

Као уте ме љи ва че на уч не фан та сти ке Ву ко вић
ис ти че Вер на (J. Ver ne) и Вел са (G. H. Wells),
али по свом зна ча ју у књи жев но сти за де цу та -
ко ђе и Алек сан дра Бе ља је ва. Сам Бе ља јев, ко ји
се пр вен стве но и сма тра пи сцем омла дин ске
на уч не фан та сти ке, обра ћао је па жњу на мла -
ђу чи та лач ку пу бли ку, те у тек сту „На уч на фан -
та стич ност у деч јој књи жев но сти: ство ри мо со -
вјет ску на уч ну фан та сти ку” пи ше о по ре клу
(на уч но)фан та стич них мо ти ва у бај ка ма,8 исти -
чу ћи њи хо во на уч но об ја шње ње, чи ја је уло га
да за ин те ре су ју мла де чи та о це за до стиг ну ћа
на у ке и тех ни ке, али и да об у хва те дру штве на
пи та ња: „Тех ни ка бу дућ но сти са мо је огра нак
со ци јал не бу дућ но сти” (Бе ља јев 1945: 33)9.
Поред то га, на ста нак жан ра ко ји је не по сред но
по ве зан са тех но ло шким раз во јем10 не зна чи

НОВА ЧИТАЊА ФАНТАСТИКЕ И НАУЧНЕ ФАНТАСТИКЕ
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ји ма се су о ча ва ју за ко но дав ци, а јед но од њих је сте и мо гућ -
ност упо тре бе људ ских ем бри о на. „То пи та ње за ди ре у чи тав
низ ме ди цин ских по сту па ка и ме то да ра да, ка ко оних ко ји
већ по сто је, та ко и оних ко ји ће тек до ћи. Ту спа да ју або р -
тус, опло ђа ва ње in vi tro, пре дим план та ци о на ди јаг но за и
скри нинг, из бор по ла де те та, ис тра жи ва ње ће ли ја ра ста и
раз во ја ор га ни зма, кло ни ра ње у ре пр о дук тив не и на уч но и -
стра жи вач ке свр хе и ин же ње ринг ли ни је за мет ка” (Fu ku ja -
ma 2003: 235).

7 Тран сху ма ни зам је фи ло зоф ски и кул тур ни по крет ко ји
има за циљ да чо век раз ви ја њем на пред них тех но ло ги ја уна -
пре ђу је соп стве ни жи вот, раз ви ја ју ћи свој ин те лект и фи зи -
о ло ги ју. „Екс тро пи ја зна чи ди зај ни ра ње и упра вља ње тех но -
ло ги ја ма као ефи ка сним сред стви ма за по бољ ша ње жи во та.
Кре а тив на и хра бра при ме на на у ке и тех но ло ги је да би смо
пре ва зи шли ’при род не’, али штет не, огра ни ча ва ју ће ква ли -
те те про ис те кле из на шег би о ло шког на сле ђа, кул ту ре и жи -
вот не сре ди не” (M. Mo re: https://li fe bo at.co m/ex /th e.prin ci -
ples.of.ex tr opy).

8 Ам фи би ја во ди по ре кло из ми то ло ги је и бај ки о во де -
ним бо жан стви ма и би ћи ма по пут во де них ду хо ва, три то на
и си ре на, од ко јих је си гур но нај по зна ти ја Ан дер се но ва (H.
K. An dre sen) Ма ла си ре на. Мо тив пре о бра жа ја де ча ка у во -
до зем ца те ма је фан та стич ног ро ма на Во де не бе бе Чар лса
Кин гсли ја (Char les Kin gsley), а иде ја о на уч ни ку ко ји се ба -
ви ви ви сек ци јом ја вља се у Остр ву док то ра Мо роа, Џ. Х. Вел -
са. Сам Бе ља јев пак пи ше да је иде ју за ро ман до био чи та -
јући но вин ски чла нак о су ђе њу у Аме ри ци 1925. го ди не,
профе со ру ко ји је уче ни ци ма пре да вао Дар ви но ву те о ри ју
ево лу ци је (Ma gu i re 2009: 40–41).

9 На во ди из књи ге Чо век-ам фи би ја. Нео бич на ис по вест о
чо ве ку во до зем цу у да љем тек сту би ће озна че ни са мо бро јем
стра ни це у за гра ди.

10 „На уч не фан та сти ке ра ни је на про сто ни је мо гло би ти,
за то што је тек са ин ду стриј ском ре во лу ци јом на у ка по ста-



пре тр па ва ње чи та о ца на уч ним чи ње ни ца ма,
не го за до во ље ње од ре ђе них естет ских кри те ри -
ју ма: „На уч но-фан та стич на при ча или ро ман
тре ба да бу ду умет нич ки про из во ди” (30).11

Пи шу ћи под ути ца јем со ци ја ли стич ке иде -
о ло ги је, Бе ља јев пре ко мо ти ва ам фи би је из ра -
жа ва кри ти ку ка пи та ли зма и иде ју о уто пи ји,
ко ја би мо гла да се ство ри људ ским уса вр ша ва -
њем. При пад ност ам фи би је и зе мљи и во ди
омо гу ћа ва пер спек ти ву из ко је се по кре ће и
еко ло шка кри ти ка. По ред то га, екс пе ри мен ти -
са ње на љу ди ма и упо тре ба на уч них пр о на ла -
за ка отва ра ју етич ка пи та ња. Пре и спи ти ва ње
дру штва, до бре и ло ше стра не тех нич ког на -
прет ка, чо ве ков од нос пре ма при ро ди, као и
мо гућ ност уса вр ша ва ња чо ве ка и пи та ње ње го -
ве тран сху ма не бу дућ но сти ак ту ел не су те ме и
у XXI ве ку. Чи ни се да Еш бах об ра ђу ју ћи исти
мо тив, са под ло гом у са вре ме ној на у ци и дру -
штву, на ста вља ју ћи кри тич ку нит Чо ве ка-ам фи -
би је, у те жњи да под стак не мла дог чи та о ца на
пре и спи ти ва ње дру штве но-по ли тич ке ствар но -
сти, као и то га шта уоп ште зна чи би ти чо век.
При ка зу ју ћи у Аква ма ри ну дис то пиј ску сли ку
све та по сле енер гет ских ра то ва, сме ште ну у
XXII век, он чи та о ца под у ча ва и по зи ва да раз -
ми сли о лич ној од го вор но сти за соп стве ну бу -
дућ ност. 

3.

Ро ман Чо век-ам фи би ја отва ра се по ја вом
„мор ског ђа во ла” у ар ген тин ском за ли ву. Рад -
њу по кре ћу две пре пле те не си жеј не ли ни је: пу -
сто лов на, ко ју чи не по ку ша ји ин ду стри јал ца
Зу ри те да ухва ти „мор ског ђа во ла” ка ко би га
ис ко ри стио за лов на би се ре, и љу бав на при ча

из ме ђу Их ти ан дра, чо ве ка-ам фи би је и Гу ти је -
ре, Зу ри ти не не ве сте. Лик Их ти ан дра, ин ди јан -
ског де ча ка ко ме је док тор Сал ва дор пре са дио
шкр ге, од ра стао је из ван људ ског дру штва. Он
је за то пот пу но „чист” и „ве чи то де те”, ни шта
не зна о по ли ти ци, еко но ми ји и вред но сти нов -
ца, а као та кав бли жи је при ро ди и све ту оке а -
на ко ји је ан ти те за кул ту ри и дру штву. Цр но-
-бе ла по де ла ли ко ва (ка пи та ли сти су све де ни
на грам зи вост), као и пер спек ти ва ам фи би је:
„Овде (на су вом – Б. П.) је све би ло ту ђе, све
поде ље но, све огра ђе но, све се чу ва ло. [...] Овде
се ла ко мо же умре ти од гла ди и же ђи, и по ред
бу на ра, воћ ња ка и ста да” (135), на ла зе се у
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ла и за не на уч не, ла ич ке кру го ве основ ни кри те ри јум ве ро -
ват но сти и ну жно сти објек тив ног све та, за ме нив ши на том
ме сту мит, ре ли ги ју, фи ло зо фи ју” (Živ ko vić 1983: 17).

11 На уч на фан та сти ка je од по чет ка XX ве ка сма тра на
триви јал ном па ра ли те ра ту ром, на су прот ка но ни зо ва ној,
висо кој књи жев но сти. Од се дам де се тих го ди на XX ве ка та -
кво схва та ње се по сте пе но ме ња, али је пр во бит но ста ње
ипак од ре ди ло од нос пре ма овом жан ру (пре ма: Su vin 2009:
54).

У Не мач кој се тек у нај но ви је вре ме при да је ве ћи зна чај
из у ча ва њу жа нр ов ске књи жев но сти. На су прот ду го увре же -
ном ми шље њу, ја вља се став да „уме сто да пред ста вља три -
ви јал не или по вр шне фор ме, жан ров ска фик ци ја че сто изне -
на ђу је сво јом со фи сти ци ра но шћу и спо соб но шћу да из не се
ва жне те ме пу тем по пу лар ног ме ди ја” (Camp bell – Gu ent her-
-Pa l – Pe ter sen 2014: 5).

Дар ко Су вин де фи ни ше на уч ну фан та сти ку као књи жев -
ну вр сту за сно ва ну „на пр о жи ма њу за чуд но сти и спо знај но -
сти, чи ји је глав ни фор мал ни за хват екс пли цит ни има ги на -
тив ни оквир (при су ство у осно ви раз ли чи тих ли ко ва или
кон тек ста зби ва ња) ко ји је ал тер на ти ван ау то ро вој ем пи риј -
ској сва ки да шњи ци. У том су слу ча ју књи жев не вр сте по пут
чу де сног пу то ва ња, ’уто пи је’ и сл. ка ри ке у лан цу SF тра ди -
ци је. С дру ге се пак стра не SF раз ли ку је од ’нор мал не књи -
жев но сти’ с на ту ра ли стич ким или ем пи риј ским окви ром
зби ва ња усли јед при су ства за чуд но сти, а од оста лих ’фан -
тастич ких’ или не на ту ра ли стич ких књи жев них вр ста по -
пут Fan tasy (тзв. ’чи сте’ фан та сти ке – Go tic, hor ror и we ird
story), ми та, бај ке и ба сне усли јед при су ства спо знај но сти”
(2009: 41).



функ ци ји иде о ло шке кри ти ке ка пи та ли зма.12

Кри ти ка кла сног дру штва да та је ме та фо ром
по то пље ног аме рич ког бро да на ко јем су пут -
ни ци тре ће кла се би ли пре пу ште ни ута па њу, а
сли ка су ро во сти дру штве них хи је рар хи ја про -
ши ру је се мо ти вом ко ло ни ја ли стич ких осва -
јања, из пер спек ти ве по тла че них слу гу Ин ди ја -
на ца од ко јих, не слу чај но, по ти че и Их ти ан дар:
„Ти про кле ти бел ци!... Про те ра ли су нас из
наше зе мље и пре тво ри ли нас у сво је ро бље”
(179). 

Пер спек ти ва ам фи би је, из ко је се кри ти ку -
је ка пи та ли зам, укљу чу је и еко ло шку кри ти ку
у окви ру опо зи ци је при ро да/дру штво. Мо тив
во де об у хва та лир ске опи се оке а на, али и во -
ду у дру гим об ли ци ма: од отво ре ног мо ра до
залив ске, реч не, мо чвар не, и на кра ју во де у
буре ту у ко ме је Их ти ан дар за то чен. Што је
вода бли жа коп ну и љу ди ма, пр ља ви ја је и за -
га ђе ни ја, а сми сао за га ђе ња је и еко ло шки и
мо рал ни. Љу ди уни шта ва ју при ро ду и јед ни
дру ге.

Дно за ли ва би ло је це ло по кри ве но сва ка квим
от па ци ма, гво зде ним олу пи на ма, го ми ла ма про -
су тог угља и из ба че не шља ке, от па ци ма ста рих
гу ме них цре ва, ко ма ди ма је да ра, гво зде ним бу -
ра ди ма, ци гла ма, раз би је ним фла ша ма, ку ти ја -
ма од кон зер ви, а уз оба лу ле ше ви ма па са и ма -
ча ка.

Та нак слој наф те по кри вао је по вр ши ну.

[...] „Чуд но, ка ко су љу ди пр ља ви”, ми слио је, гле -
да ју ћи с га ђе њем дно ко је је под се ћа ло на ђу бри -
ште. [...] На не ко ли ко ме ста на дну на и шао је на
ле ше ве љу ди и ко сту ре жи во ти ња. Јед ном ле шу
би ла је раз би је на ло ба ња и на вра ту се ви део ко -
но пац са ве за ним ка ме ном. Ов де је био са хра њен
не чи ји зло чин (131–132).

Оке ан има ам би ва лент ну сим бо ли ку чи сто те и
сна ге, али и опа сно сти и смр ти: 

[...] ди жу се та ла си, шу шти пла хи пљу сак, бе сно
за ви ја ве тар. Оно што стра ши зе маљ ског чо ве ка,
ра ду је Их ти ан дра. [...] Их ти ан дар зна да се као
ри ба упра вља на та ла си ма. [...] зна ка ко не ста ју
ма ли та ла си, за тим ве ли ки. Али рав но мер но
мртво та ла са ње под по вр ши ном оста је још ду го
вре ме на (71).

Оке ан је про стор сло бо де, али и Их ти ан дро ве
људ ске уса мље но сти:

Их ти ан дар се спу штао све ду бље и ду бље у су -
мрач не ду би не оке а на [...] Хтео је да схва ти за -
што ни је као оста ли – туђ мо ру и зе мљи.

[...] Во да је по ста ја ла све гу шћа, већ га је да -
ви ла, би ло му је све те же да ди ше (91).

При ро да по се ду је аген сност оли че ну у сна -
зи оке а на, а док тор Сал ва дор, ко ји мо же да ме -
ња чо ве ка и сто га је из јед на чен са бо гом, сми -
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12 По јед но ста вље но сли ка ње ли ко ва ка пи та ли ста ко ји
спре ча ва ју на уч ни на пре дак по ве зу је се са оба ве зом Бе ља је -
ва да пи ше по „иде о ло шком кљу чу” (Živ ko vić 1990: 68).

Ро ма ни Бе ља је ва су у „у при сту пу пре у зе том из бај ки мје -
ша ли уз бу дљи ве вер нов ске пу сто ло ви не ро ман тич но оту ђе -
ног ју на ка са жи вим за ни ма њем за но ве би о ло шке и астр о -
ном ске те ме. Но цр но-би је ло су пр от ста вља ње ње го ва угро -
же ног ју на ка при лич но по јед но ста вље ној ка пи та ли стич кој
око ли ни у ства ри је та ко ђе пред ста вља ло бјег у јед ну цр ну
па сто ра лу ко јој су уско ро до да ни де тек тив ски и шпи јун ски
еле мен ти” (Su vin 1969: 231). У та вом при сту пу те ми је и бли -
скост Чо ве ка-ам фи би је де ци. Ро ман тич на ли ни ја ро ма на асо -
ци ра на те му Ан дер се но ве Ма ле си ре не, а цр но-бе ла по де ла
ли ко ва и ти пич на сти ли за ци ја под се ћа ју на бај ке, нпр. на -
чин на ко ји су опи са ни ли ко ви Гу ти је ре и Зу ри ти не мај ке
одго ва ра опо зи ци ји ју на ки ње и ве шти це у бај ка ма: „Де вој ка
је би ла чу ве на због сво је ле по те да ле ко из ван гра ни це Но -
ве лу ке”; „Мај ка Пе дра Зу ри те, До ло рес, би ла је де бе ла ста -
ра ве шти ца, са ку ка стим но сом и ис ту ре ном бра дом” (Ibid.:
89, 140). 



сао уса вр ше ног чо ве ка ви ди у на се ља ва њу и
иско ри шћа ва њу оке а на, а сво је про на ла ске као
рад про тив при ро де, чи ме се опо зи ци ја из ме ђу
при ро де и кул ту ре за о штра ва. Иа ко је за ње га
људ ским упли вом оште ће на при ро да ко јој је
чо век, у скла ду са ху ма ни стич ким схва та њи ма,
над ре ђен, у иде о ло шком кон тек сту ро ма на
про тив ни ци на у ке и на прет ка су цр ква („Зар
Тво рац ни је ство рио са вр ше не љу де? Зар је
потреб но не ка кво упли та ње про фе со ра Сал -
вадо ра, да би се чо ве чи јем те лу дао са вр ше ни -
ји изглед?” – 191), и ка пи та ли стич ка по хле па
(„... шта би би ло да се ухва ти ова кво јед но чу -
до ви ште, да се при пи то ми и по те ра у лов на
шкољ ке?... ка ква за ра да!” – 23).13

Ви ђе ње на прет ка чо ве чан ства пе си ми стич -
но је: „Бор ба и грам зи вост нај ве ће про на ла ске
пре тва ра ју у зло, по ве ћа ва ју ћи су му људ ских
не сре ћа” (208). Иа ко су из ра же не ве ра у до -
бробит на у ке и сум ња у људ ску при ро ду, а ли -
ку на уч ни ка да та су пер и ор на уло га, што је у
скла ду са ве ром у на у ку на исто риј ским по че -
ци ма жан ра, ме лан хо лич ни за вр ше так – на ком
Их ти ан дар оста је уса мљен, а Ин ди ја нац Бал та -
зар, уве рен да је Их ти ан дар ње гов укра де ни
син, сто ји по лу луд на оба ли до зи ва ју ћи га –
омо гу ћа ва да се по ста ви етич ко пи та ње не са -
мо (зло)упо тре бе на уч них до стиг ну ћа већ и
екс пе ри мен ти са ња на љу ди ма, ко је се до во ди
у ве зу са пи та њи ма жр тве и од го вор но сти.
Жртво ва ње се бра ни ме ди цин ским на прет ком,
са на зна ком чо ве ко ве од го вор но сти за оно што
је ство рио: 

Као и сва ки хи рург и он је знао за не у спе хе.
До ста је чо веч јих жи во та стра да ло под ње го вим
но жем због ње го вих соп стве них гре ша ка, пре не -
го што је до сти гао са вр шен ство. Али ни ка да ни -
је раз ми шљао над овим жр тва ма. По ги ну ле су

де се ти не, спа се не су хи ља де. Ова ра чу ни ца ње га
је пот пу но за до во ља ва ла. 

Али за Их ти ан дро ву суд би ну сма трао је са мо
се бе од го вор ним (214).

4.

У ро ма ну Чо век-ам фи би ја те ло ам фи би је је у
ве ли кој ме ри чо веч је. Ње го ва сјај на кр љушт,
круп не „очи” и плов не ко жи це из ме ђу пр сти ју
са мо су спе ци јал на опре ма ка ко би се чо век
лак ше кре тао под во дом. По ред то га, чо ве ком
га, у скла ду са ху ма ни стич ким по гле дом, чи не
ра зум и је зик, он је „чу до ви ште об да ре но људ -
ским ра зу мом и уме да се ра зум но по на ша”
(23), ма да ко му ни ци ра и са дел фи ни ма. Их -
тиан дар је об ли ко ван као чо век уса вр шен вра -
ћа њем жи во тињ ских пре и мућ ста ва ко ја је ево -
лу ци јом из гу био. На осно ву иде је о ре ка пи ту -
ла ци ји Ерн ста Хе ке ла (Ernst Ha ec kel), „сва ко
жи во ство ре ње у свом раз вит ку по на вља све оне
об ли ке кроз ко је је про шла ње го ва вр ста у то ку
ве ков ног жи во та на зе мљи” (197). Чо ве ко ва ду -
хов на су пер и ор ност над жи во ти њом ни је до ве -
де на у пи та ње: „Ни је не сре ћа у то ме што је чо -
век про и за шао од жи во ти ње, већ у то ме што
још ни је пре стао да бу де жи во ти ња... Груб, зао,
не ра зу ман” (202).
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13 Oво ме сто, на ко ме се по ста вља пи та ње упо тре бе би о -
тех но ло ги је, да нас је ак ту ел но на не што дру га чи ји на чин. У
јед ном та бо ру су на уч ни ци и они по је дин ци ко ји тра га ју за
про фи том, иде о ло шки при вр же ни „ком би на ци ји сло бод ног
тр жи шта, уки да ња за кон ске ре гу ла ти ве и ми ни мал не ин тер -
вен ци је др жа ве у до ме ну тех но ло ги је [...]”, а у дру гом ви -
димо оне са мо рал ним раз ло зи ма, „са вер ским убе ђе њи ма,
по бор ни ке за шти те жи вот не сре ди не ко ји за сту па ју иде ју
све то сти при ро де, про тив ни ке но ве тех но ло ги је и по ли тич -
ки ле во ори јен ти са не љу де за бри ну те због мо гућ но сти по -
врат ка еу ге ни ке” (Fu ku ja ma 2003: 208–209).



Чо век-ам фи би ја за љу де пред ста вља сли ку
не-људ ског, чу до ви шног „дру гог” чак и он да ка -
да их спа са ва од ај ку ла. Пи та ње су шти не људ -
ско сти уз др ма ва се обр та њем пер спек ти ве из
ко је се љу ди ви де као на ка зни: 

Кад би љу ди при ла зи ли оба ли, Их ти ан дар их
је ви део она ко ка ко их ви де ри бе; [...] ви део их је
од но гу до гла ве, пре не го што би се пот пу но при -
бли жи ли оба ли... Ови нео бич ни тру по ви са че ти -
ри ру ке а без гла ве и гла ве без тру по ва, би ли су
са да Их ти ан дру од врат ни. [...] Не, са дел фи ни ма
је мно го бо ље – они су чи сти и ве се ли (92).

Бе ља јев за др жа ва, али из ко ре на и пре и спи -
ту је ан тро по цен трич ни по глед на чо ве ка, да ју -
ћи жи во ти ња ма чи сто ту, а ам фи би ји мо рал не
вред но сти ко је су љу ди из гу би ли. Их ти ан дар је
ме та фо ра мо гу ће про ме не14 чо ве ка ко ја би са
про ме ном дру штва мо гла да до не се спас чо ве -
чан ству. На у ка је до не ла на пре дак (ство рен је
мо рал но чи сти ји и фи зич ки спо соб ни ји чо век),
али опа сност од ње не зло у по тре бе оне мо гу ћа -
ва оства ре ње уто пи је.

5.

Бе ља је вљев ро ман за вр ша ва се гу бит ком мо -
ћи чо ве ка-ам фи би је да жи ви на су вом и про -
пашћу уто пиј ских те жњи, а са вре ме ни ро ман
Ан дре а са Еш ба ха за по чи ње сме шта њем ам фи -
би је на коп но. Уме сто мла ди ћа-ам фи би је, ам -
фи би ја је ше сна е сто го ди шња Са ха, ко ја је и
нара тор и глав ни лик. Ро ман отва ра мо тив
вршњач ког на си ља: школ ски дру го ви уба цу ју
Са ху у риб њак иа ко зна ју да не сме да до ђе у до -
дир са во дом. Она та ко от кри ва спо соб ност да
у во ди ди ше и ту по чи ње ње на по тра га за иден -

ти те том. Аква ма рин је и ро ман о од ра ста њу
(Bil dun gsro man)15, од но сно о Са хи ном раз во ју
ко ји се до дат но ком пли ку је от кри ва њем соп -
стве не хи брид но сти. Ње на по зи ци ја је ви ше -
стру ко двој на и гра нич на: из ме ђу људ ског и жи -
во тињ ског; де тињ ства и од ра слог до ба; коп на и
мо ра. Мо тив ам фи би је по ве зу је се с јед не стра -
не са ти пич ним те ма ма од ра ста ња: при ја тељ -
ством, укла па њем у дру штво, бу ђе њем сек су ал -
но сти, а с дру ге са дру штве но-по ли тич ком и
еко ло шком кри ти ком и по ста вља њем он то ло -
шког пи та ња о људ ском би ћу и етич ких пи та ња
у ве зи са би о ин же ње рин гом и раз во јем чо ве -
чан ства. Еш ба хов ро ман је ди дак ти чан, али и
пун нео че ки ва них обр та, за вр ша ва ју ћи се по -
пут три ле ра – от кри ва њем за ве ре љу ди про тив
Саб ма ри на ца, при пад ни ка ге нет ски мо ди фи ко -
ва не људ ске вр сте.

6.

Са ха при па да дру штве ној мар ги ни, без ро -
ди те ља је, не зна ко јој је отац и жи ви у си ро ма -
шном на се љу Мо дре Лу ке, у нео тра ди ци о на ли -
стич кој зо ни Ау стра ли је, са глу во не мом тет ком
ко ја ра ди као спре ма чи ца. Мо гу ћа бу дућ ност
све та у Аква ма ри ну пред ста вље на је као не ста -
нак др жа ва по сле енер гет ских ра то ва и по де ље -
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14 Те за Мју ри ен Ма гва јер је да је Бе ља јев је дан од со вјет -
ских пи са ца ко ји је „упо тре био прин ци пе ево лу ци о не би о -
ло ги је ка ко би по ну дио про то тип Ho mo so vi e ti cu sa, бу ду ћег
ста нов ни ка со ци ја ли стич ке уто пи је” (2009: 39).

15 Ова кав по сту пак ни је не у о би ча јен у на уч ној фан та -
стици. Мно га де ла на уч не фан та сти ке слу же се „струк ту ром
’од гој ног’ ро ма на, гдје у по чет ку на и ван про то го нист по ступ -
но до ла зи до ра зу ми је ва ња no vu ma, ка ко за се бе та ко и за чи -
та о це” (Su vin 2009: 89). У Аква ма ри ну би раз у ме ва ње но вума
би ло ју на ки њи но по сте пе но про на ла же ње и при хва та ње соп -
стве ног иден ти те та.



ност све та на зо не, а Са ха жи ви у зо ни у ко јој
се тра ди ци о нал не вред но сти чу ва ју. Жи вот на
та квом ме сту, ви ђен из Са хи не пер спек ти ве,
изно си про бле ме са вре ме ног све та у ко ме оби -
та ва мла ди чи та лац. Нео тра ди ци о на ли стич ко
дру штво пу но је па ра док са; са оштрим кла сним
раз ли ка ма, по де ље но на оне ко ји жи ве на Злат -
ном бр ду и оне ко ји, по пут Са хе, жи ве бли зу ка -
на ли за ци је: „Ју жно од нас је ка на ли за ци ја, због
ко је мо ра мо да др жи мо про зо ре за тво ре не кад
ду ва ју жни ве тар, без об зи ра на то ко ли ко је то -
пло”, а „сви не пре ста но бр бља ју о људ ском до -
сто јан ству, људ ским пра ви ма, жи во ту по ме ри
чо ве ка” (Eš bah 2018: 23–24). У том све ту вла да
ли це мер је: моћ је у ру ка ма бо га тих, чу ва се се -
ћа ња на ко ло ни ја ли стич ку про шлост (клуб ода -
бра них зо ве се Клуб прин це зе Шар ло те), уз про -
по ве да ње „ду ха брат ства и је дин ства” (Ibid.: 37).
На це ни су бо гат ство и ле по та, оли че ни у ли ко -
ви ма вла сни ка Ком па ни је Тот, „кра ља” Мо дре
Лу ке и ње го ве кће ри. 

Те ма обра зо ва ња за у зи ма ва жно ме сто у ро -
ма ну. Са хи но раз ми шља ње о школ ским за да ци -
ма укљу чу је ти пич не мо ти ве омла дин ске дис -
то пи је16: еко ло ги ју17 (чо век је за штит ник жи во -
ти ња, по што је већ по ре ме тио еко-си стем мо ра
уни ште њем свих отров них вр ста, ка ко би раз -
вио под вод ну ин ду стри ју; кли мат ске про ме не,
енер гет ски ра то ви и ра ди ја ци ја до ве ли су до ис -
тре бље ња не ких жи во тињ ски вр ста) и пи сме -
ност (пре ста нак пи са ња олов ком и не ста нак
штам па них књи га); про па да ње кул ту ре, не ста -
нак не ких умет но сти. Дис то пиј ски свет нео тра -
ди ци о на ли зма ме та тек сту ал но се по ве зу је са
Ор ве ло вом (G. Or well) 1984, ко ја је у овом све -
ту за бра ње на; школ ски ча со ви по чи њу по на -
вља њем прин ци па нео тра ди ци о на ли зма, а кон -
тро ла над љу ди ма спро во ди се пре ко та бле та.
Основ ни прин цип је за бра на ге нет ских ма ни -

пу ла ци ја јер тех ни ка тре ба да слу жи љу ди ма:
„Где се на ла зи гра ни ца иза ко је тех ни ка ви ше
не слу жи љу ди ма? Та мо где нас ме ња, уме сто
да бу де на ше ору ђе, ка ко би смо мо гли да оста -
не мо та кви ка кви је смо” (Eš bah 2018: 32–33).
По сре ди је укр шта ње пи та ња иден ти те та и
одно са пре ма тех но ло ги ји. Кри тич ки се гле да
и на би о тех но ло шки раз вој и на његову пот пуну
за бра ну, јер се у раз во ју ви ди опа сност од од су -
ства кон тро ле (сло бод не зо не), а иза стро ге за -
бра не от кри ва се ка пи та ли стич ки страх од (по -
бољ ша ног) „дру гог” као кон ку рен та у бор би за
моћ. Мо тив ам фи би је је и огле да ло и спо зна ја,
ка ко опа сно сти од не е тич ке упо тре бе на у ке, та -
ко и ко ло ни ја ли стич ке по хле пе. Овај нео тра ди -
ци о на ли стич ки прин цип је у ства ри „сред њи
пут”, ко ји је у ро ма ну та ко ђе про бле ма ти зо ван
Са хи ним от кри ва њем хи брид ног иден ти те та.

Док је код Бе ља је ва чо век-ам фи би ја на ме ти
оних ко ји би да га уни ште или ис ко ри сте, у са -
вре ме ном ро ма ну тран сху ма но би ће ни је ви ђе -
но као про тив бо жан ско ни ти као слу га, већ као
ис ход би о тех но ло шких екс пе ри ме на та и као
по тен ци јал ни про тив ник ко ји угро жа ва по сед -
нич ка пра ва ко ја ка пи та ли сти при пи су ју се би. 

ТЕМАТ: ЖАНРОВИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И ЖАНРОВСКА КЊИЖЕВНОСТ – НОВА ЖАНРОВСКА ИСТРАЖИВАЊА (II)
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16 Сло бо да и огра ни че ња, дру штво и жи вот на сре ди на, тј.
из град ња бо љег све та, тех но ло ги ја и моде ли пи сме но сти, биo-
тех но ло ги ја соп ства и људ ско сти у пост ху ма ном до бу – те -
ме су са вре ме не омла дин ске дис то пи је (Ba su – Broad – Hintz
2013) ко је су об у хва ће не и у Аква ма ри ну.

17 У сво јим де ли ма Еш бах је ви ше пу та упо зо ра вао на по -
сле ди це еко ло шке ка та стро фе. За га ђе ње жи вот не сре ди не и
опа сност од ене р гет ских ра то ва је сте оно на шта же ли да
ука же пи шу ћи „из пер спек ти ве цен три зма Тре ћег пу та, по -
ли тич ког и еко ном ског ком про ми са из ме ђу тр жи шног ли бе -
ра ли зма и де мо крат ског со ци ја ли зма” (Fritzche: 74). У том
сми слу он упо зо ра ва на то да је по треб на про ме на еко ном -
ског си сте ма, али не од ба цу је уло гу тех но ло ги је ко ја тре ба
да слу жи чо ве ку. Он „кри ти ку је не спу та ну екс пло а та ци ју
при ро де ко ло ни ја ли стич ког За па да ра ди фи нан сиј ске до би -
ти” (Ibid.: 79). Та кав кри тич ки од нос не гу је и Бе ља јев.



7.

Са хи на по тра га за иден ти те том во ди је до
мај чи них днев ни ка и от кри ва ња тај не о мај чи -
ној љу бав ној ве зи са Саб ма рин цем, па та ко и о
Са хи ном ме шо ви том по ре клу. Пле ме Саб ма ри -
на ца, ство ре но ге нет ским ма ни пу ла ци ја ма,
под се ћа на чо ве чан ство на ра ни јем ци ви ли за -
циј ском ступ њу и не мо же да пре жи ви без људ -
ске по мо ћи. Оно што у Чо ве ку-ам фи би ји оста је
нео ства ре но (на се ља ва ње под вод ног све та, љу -
бав из ме ђу раз ли чи тих вр ста), у Аква ма ри ну је
мо гу ће. У скла ду са раз во јем би о тех но ло ги је
иде се ко рак да ље и Са ха, от кри ва ју ћи не-људ -
ски део се бе, по ста вља он то ло шко пи та ње: „Али
ја очи глед но ин стинк тив но умем да пли вам.
Шта то го во ри о ме ни? Зна чи ли то да ја ни сам
људ ско би ће?” (Eš bah 2018: 109). Ње но адо ле -
сцент ско са зре ва ње кре ће се од по вла че ња ка
со ци ја ли за ци ји уз по моћ при ја те ља-по ма га ча и
во ље да се при ла го ди. При ла го ђа ва ње коп ну за
не ко га чи ја је при ро да дво ја ка ипак ни је мо гу -
ће, а до жи вљај мо ра као сло бо де, али и уса мље -
но сти и опа сно сти, нај пре под се ћа на Их ти ан -
дров: „Ја сам сло бод на. Код ку ће сам. [...] пли -
вам све да ље и да ље, и оста јем са ма у про зрач -
ном пла вет ни лу... Ису ви ше са ма” (Ibid.: 182).
Са хи но тра га ње („Же лим јед но став но да жи вим
свој жи вот, да бу дем то што је сам” – Ibid.: 213)
за вр ша ва се при хва та њем ме шо ви тог иден ти -
те та и на ла же њем ме ста из ме ђу све то ва. По пут
Их ти ан дра, она је спа си тељ ка и љу ди (ро ни о ца)
и ста нов ни ка мо ра (за ро бље ног Саб ма рин ца).
Тран сху ма но би ће по ка зу је се као те ле сно и ду -
хов но су пер и ор ни је18 од љу ди. Са хи но спа са ва -
ње нај бо љег ро ни о ца да ва њем ве штач ког ди са -
ња под во дом под ри ва сте ре о ти пе: људ ско, сна -
жно и му шко по ка зу је се као сла бо, а не-људ -
ско и жен ско као ја ко. „Леб ди мо та ко за јед но у
ду би ни без све тла, из над ПРО ГРЕ СО ВОГ гро ба,

чвр сто за гр ље ни”19 (Ibid.: 267). На спрам олу пи -
не ка ли фор ниј ског кру зе ра Про грес као иро нич -
не але го ри је по гре шно во ђе ног чо ве чан ства ко -
је је до шло до свог са мо у ни ште ња, за гр љај и
бес крај ни по љу бац људ ског и не-људ ског би ћа
сим бол је осло ба ђа ња од хи је рар хи ја и не га -
тивне сли ке „дру гог” као мо жда је ди ни на чин
из ла ска из ду би не по то ну ћа чо веч но сти и чо ве -
чан ства. С дру ге стра не, Са хин успех у спа са ва -
њу Саб ма рин ца не до ла зи без по мо ћи љу ди и
Ан дре ас Еш бах мла дим чи та о ци ма ша ље по ру -
ку о ме ђу соб ном по ма га њу и са рад њи. 

Од бра на тран сху ма ног иден ти те та из но си
етич ко пи та ње екс пе ри мен ти са ња ге ни ма. Про -
блем упо тре бе би о тех но ло ги је и мо рал не од го -
вор но сти под ра зу ме ва до бро вољ ни при станак.20

Еш бах ну ди пе да го шку кри ти ку ам би циозних
ро ди тељ ских „уса вр ша ва ња” де це, бра не ћи деч -
ја пра ва. У нео тра ди ци о на ли зму је важно спре -
чи ти да „ро ди те љи уз по моћ ма ни пу ла ци је ге -
нет ским ин же ње рин гом об ли ку ју сво ју де цу
пре ма соп стве ним же ља ма и оче ки ва њи ма”
(Eš bah 2018: 291).
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18 Зо ран Жив ко вић на во ди ова кав пре о крет пер спек ти ве
и „уки да ње чо ве ко вог прет по ста вље ног над ре ђе ног по ло жа -
ја у ус тр ој ству при ро де” (1983: 29) као обе леж је жа нр ов ског
са зре ва ња на уч не фан та сти ке пе де се тих го ди на XX ве ка.
Овде се дру гом и дру га чи јем ко је се по тен ци јал но ви ди као
чу до ви шно да је и не што што Фу ку ја ма сма тра нај ва жни јим
обе леж јем људ ско сти, а то је ком плет на људ ска емо ци о нал -
ност, ко ја је чи та о цу пре до че на пр вим ли цем при по ве да ња.
(У окви ру овог дис то пиј ског све та, по ште ње и до бр о та ко ји
се при да ју не-људ ском и ли ко ви ма са мар ги не мо гу се са гле -
да ти и као уто пиј ски еле мен ти.)

19 Под ри ва ње род них сте ре о ти па, да ва ње ве штач ког ди са -
ња „ко је са му ју на ки њу под се ћа на по љу бац је ја сна алу зи ја
на прин ца из бај ке ко ји вра ћа прин це зу из све та мр твих”
(Uel mek: http://mi ni.bo o kvi ca.ne t /ko li ko-je -ki lo me ta ra-neo p -
hod no-pre pli va ti-da-bi-se-po sta lo-akva ak ti vist ki njom/).

20 „Де ца ко ја су пред мет ге нет ске мо ди фи ка ци је без соп -
стве ног при стан ка, пред ста вља ју нај ја сни ју ка те го ри ју по -
тен ци јал но угро же них тре ћих ли ца” (Fu ku ja ma 2003: 113).



Ка да је на у ка већ зло у по тре бље на, чо век
тре ба за то да пре у зме од го вор ност, по шту ју ћи
пра ва свих жи вих би ћа.

Ми љу ди не би тре ба ло да се игра мо на шим
ге нет ским ко дом, а са свим си гур но не на та ко
ри зи чан и ра ди ка лан на чин... Али ка да упр кос
све му то ура ди мо, чак ако је то – као у овом слу -
ча ју – са мо је дан од нас, сви ми сно си мо од го -
вор ност за оно што из то га на ста не. Саб ма рин ци
су на ши по том ци. Они су де ца чо ве чан ства (Ibid.:
316).

На по чет ку тра га ња за иден ти те том Са ха
под се ћа на Их ти ан дра: „Би ће ко је се ни у јед -
ном од све то ва не осе ћа као код ку ће” (Ibid.:
124), да би се ро ман за вр шио отво ре ним кра -
јем, али са на дом у пр о на ла же ње „сво га ме ста”
– ве зе („ам ба са дор ке”) из ме ђу све то ва. Крај ко -
ји је отво рен, али оп ти ми сти чан од го ва ра омла -
дин ској на уч ној фан та сти ци, ко ја мла дом чи -
та о цу тре ба да пру жи на ду.

8.

Мо тив те ла у Аква ма ри ну, као ро ма ну о са -
зре ва њу, за у зи ма ви ше пр о сто ра не го у Чо ве -
ку-ам фи би ји. Хи брид но те ло опи су је се на ту ра -
ли стич ки; оно што је ју на ки ња сма тра ла по се -
ко ти на ма ко је не за ра ста ју за пра во су шкр ге,
чи ју фи зи о ло ги ју она по сте пе но от кри ва. Ти -
неј џер ско не за до вољ ство соп стве ним те лом до -
би ја нов сми сао, јер је Са хи но те ло не-људ ско:
ли це јој је „ри бо ли ко”, а те ло сна жно, са ду гач -
ким шкр га ма ис под гру ди. Њен од нос пре ма
телу кре ће се од ужа са ва ња до при хва та ња дру -
га чи јег као ле пог. У скла ду са оја ча ва њем и
одба ци ва њем ау то стиг ма ти за ци је, те ло је и до -

слов но и сим бо лич но ви ђе но као дар, ин ди ви -
ду ал ност ко ју тре ба не го ва ти. Хи брид ном те лу
је, по ред сна ге, при пи са на и ле по та, као кон -
траст сте ре о тип ном иде а лу фи зич ке ле по те.

Са хин раз вој ни пут, пре пун обр та, пру жа низ
по у ка о при ла го ђа ва њу, со ци ја ли за ци ји и исто -
вре ме ном не го ва њу ин ди ви ду ал но сти, скром -
но сти и ви со ких мо рал них вред но сти, по зи ва -
ју ћи исто вре ме но и на про ми шља ње о дру штву
и чо ве ко вој од го вор но сти за бу дућ ност чо ве -
чан ства. Не го ва ње ин ди ви ду ал но сти не ис кљу -
чу је за јед ни штво, ко је се ис по ста вља као је ди -
ни на чин оп стан ка. 

9.

Мо тив ам фи би је је у ро ма ни ма Чо век-ам фи -
би ја и Аква ма рин огле да ло кла сних раз ли ка и
на чин из ра жа ва ња дру штве не кри ти ке, а њи хо -
ви ау то ри де ле исте по гле де на ка пи та ли стич -
ко дру штво и струк ту ре мо ћи. Чо ве ко во уни -
шта ва ње при ро де код Бе ља је ва у Еш ба хо вом
све ту пре тва ра се у еко ло шку ка та стро фу, упо -
зо ра ва ју ћи на кли мат ске про ме не и нео д го -
ворност пре ма при ро ди, ко ју чо век и да ље на -
сто ји да пот чи ни. Уто пиј ска иде ја Бе ља је ва о
дру штве ној про ме ни ни је за жи ве ла и људ ска
те жња за осва ја њем и до ми на ци јом оста ла је
иста у XXII ве ку са вре ме ног ро ма на. Еш бах
упо зо ра ва, али мла дом чи та о цу ипак пру жа и
на ду. За раз ли ку од Их ти ан дра ко ји се по вла -
чи, Са ха оја ча ва а њен хи брид ни иден ти тет го -
во ри о чо ве чан ству ко је је до шло до гра ни ца
хума ни зма ко ји чо ве ка ви ди као „ме ру свих
ства ри”, под ри ва ју ћи их обр та њем хи је рар хи је
и бри сањем опо зи ци је: људ ско/не-људ ско. За
раз ли ку од ду бо ке Их ти ан дро ве оту ђе но сти, Са -
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ха сти че при ја те ље, чи ме се упу ћу је по ру ка о
раз у ме ва њу „дру гог” и ме ђу соб ном по ма га њу.
Док Их ти ан дар бе жи од љу ди, Са ха са зре ва, на -
ла зе ћи сво је ме сто и узи ма ју ћи свој жи вот у
сво је ру ке. Пи та ње чо ве ко ве од го вор но сти за
оно што је ство рио, на зна че но у Чо ве ку-ам фи -
би ји, у Аква ма ри ну је екс пли цит но из не то као
је ди ни ис пра ван од нос из ме ђу тво р ца и ње го -
вог де ла. 

Док Чо век-ам фи би ја при вла чи чи та о це пу -
сто лов ним мо ти ви ма и нео бич ном ро ман тич -
ном љу бав ном при чом, Аква ма рин то чи ни по -
тра гом за иден ти те том, бли ском ти неј џе ри ма.
Оба ро ма на од ли ку ју се уз бу дљи вим за пле том
у де тек тив ском тра га њу за по ре клом ам фи би -
је, а њи хо ви пи сци у жан ру на уч не фан та сти ке
на ла зе на чин да под стак ну чи та о це на раз ми -
шља ње и о људ ским вред но сти ма и сли ци бу ду -
ћег све та, она квог ка кав би тре ба ло да бу де.
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Bi lja na T. PE TRO VIĆ

AMP HI BIAN IN THE NO VELS 
THE AMP HI BIAN MAN BY ALE XAN DER

BELYAEV AND AQU A MA RI NE
BY AN DRE AS ESCHBACH 

Sum mary

This pa per de als with the the me of the amp hi bian in
the sci en ce fic tion no vels Amp hi bian Man by Ale xan der
Belyaev (1928) and Aqu a ma ri ne by An dre as Es bach
(2015). Sci en ti fic ac hi e ve ments (the o ri es of evo lu tion,
bi o tec hno logy) that ex pla in the na tu re of an amp hi bian

in the sci en ce fic tion gen re are re se ar ched. Dif fe rent
appro ac hes de pend on so cio-hi sto ri cal con text of the ti -
me in which the no vels we re pu blis hed and the de ve lop -
ment of sci en ce fic tion, and we con si der what they ha ve
in com mon, and what has chan ged in the 21st cen tury.
The dual na tu re of the amp hi bi ans is su i ta ble for ex pres -
sing so cial cri ti cism, and An dre as Eschbach ra i ses the
que sti on of hu man iden tity. The mo tif will the re fo re be
ap pro ac hed from the stand po int of post-hu ma nist cri ti -
que, which calls in to qu e sti on the an thro po cen tric po int
of vi ew and the bo un dary bet we en the hu man and the
non-hu man. 

Key words: amp hi bian, Ale xan der Belyaev, An dre as
Escbach, sci en ce fic tion, iden tity, ide o logy, dysto pia,
post hu ma nism 
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СА ЖЕ ТАК: Са др жај но не од сту па ју ћи од по зна те
бај ке Пе пе љу га, Жи во јин Ву ка ди но вић ста вља свој пре -
по зна тљи ви иро нич но-гро теск ни пе чат ко ри сте ћи еле -
мен те раз ли чи тих драм ских вр ста – од улич ног те а тра,
пре ко во дви ља и драм ске фан та зи је, до тра го ва со ци -
јал не дра ме. Фор си ра ње уда је за ца ра је сте алу зи ја на
при кри ве ну по тре бу да се на дру штве ној ле стви ци
оства ри мак си мал ни на пре дак и да се до ђе у кон такт
с по тен ци јал но ви шим би ћем. Но ви на ко ју Ву ка ди но -
вић уно си, ка да је по зна ти пред ло жак у пи та њу, је сте
дво р ска лу да Та ле. Као во де ћа лич ност дра ме, он у се -
би са жи ма ка ко осо би не дво р ске лу де (ко ја кроз исто -
ри ју драм ских оства ре ња, по ред за бав не, има и уло гу
оно га ко ји сме да из го во ри шта хо ће, па и да кри ти -
кује вла сто др шца, не тр пе ћи по сле ди це), та ко и од ли -
ке му др ог и ве штог слу ге (чи ји је лик, ство рен у ан тич -
кој ко ме ди ји, ка сни је пре нет у на ред не епо хе), ко ји
спрет ним до ви ја њи ма пле те до га ђа је, во де ћи их ка
конач ном оства ре њу сво је за ми сли – да по мог не Пе -
пе љу ги.

За др жа ва ју ћи основ не мо ти ве бај ке Пе пе љу га, суп -
тил но их пре пли ћу ћи с ни зом сло је ва са ку пље них из

ра зних књи жев них епо ха и раз ли чи тих драм ских врста,
Ву ка ди но вић ства ра де ло при хва тљи во и де ци и од ра -
сли ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Пе пе љу га, сцен ска бај ка, дво р ска
лу да, иро ни ја

Раз ма тра ју ћи раз вој срп ске дра ме за де цу у
пред го во ру сво је Ан то ло ги је срп ске дра ме за де -
цу, Бра ни слав Кра вља нац при ме ћу је да је бај ка
че ста те ма на ших драм ских пи са ца, те оту да
не рет ко на и ла зи мо на дра ма ти за ци је по зна тих
бај ки. Са ста вља ју ћи пе ри о ди за ци ју на шег драм -
ског ства ра ла штва за де цу, Кра вља нац овај по -
се бан жа нр у срп ској књи жев но сти де ли на че -
ти ри пе ри о да. Пре ма ње го вој кла си фи ка ци ји,
Жи во јин Ву ка ди но вић сво јом Пе пе љу гом озна -
ча ва крај дру гог раз до бља, пре ки ну тог по чет -
ком Дру гог свет ског ра та (1941), а ко ји је по -
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чео од На ше де це I (1903) Бра ни сла ва Ну ши ћа
(опшир ни је у: Кра вља нац 2001: 10–11). Са чи -
ња ва ју ћи кла си фи ка ци ју сцен ске бај ке1 у на шој
драм ској књи жев но сти у тре ћем (по сле рат ном)
пе ри о ду, Кра вља нац пре по зна је три вр сте: 

1. ро ман тич ну сцен ску бај ку – ко ја у пр ви
план ста вља „чој ство и ју на штво”, у че му
иден ти фи ку је па три ја р хал ни мо рал ни
став, ко ји би ва мо ди фи ко ван сход но тре -
нут ку на стан ка дра ме. У овој вр сти сцен -
ске бај ке ху мор је дат у не раз ви је ном
обли ку;

2. ко мич ну сцен ску бај ку – ко ја у осно ви има
ху мор, а ко мич ни ефек ти по сти жу се че -
сто на гла ше ним спо јем сти ли зо ва ног и
реа ли стич ног. Ова вр ста ко ри сти и еле -
менте гро те ске (што ће мо при ме ти ти и у
Ву ка ди но ви ће вој вер зи ји Пе пе љу ге, о че му
ће би ти ре чи ка сни је);

3. иро нич ну сцен ску бај ку – ко ја се код нас
по ја ви ла сре ди ном ше зде се тих го ди на XX
ве ка, пред ста вља ју ћи но ви ну и осве же ње,
али и под сти цај за ожи вља ва ње сцен ске
бај ке, а чи ја основ на од ли ка је сте пер си -
фла жа све га на че му бај ка по чи ва (оп шир -
ни је у: Кра вља нац 2001: 13).

Иа ко их Кра вља нац ве зу је за по сле рат ни пе ри -
од, ро ман тич ну и ко мич ну сцен ску бај ку пре -
по зна је мо и уну тар пр вих два ју пе ри о да драм -
ског ства ра ла штва за де цу.

Жи во јин Ву ка ди но вић је Пе пе љу гу – ко ме дију
у сти хо ви ма у три чи на с про ло гом и два ин тер -
ме ца (1939)2 на пи сао за тре ћу се зо ну (по че ла
1. ок то бра 1939) По вла шће ног по зо ри шта за
де цу и омла ди ну „Ро да”. Ње го ва ко ме ди ја на -
ста ла је пре о бли ко ва њем по зна те бај ке Пе пе љу -
га у фор му дра ме. Ме ђу тим, при мет но је да се
ау тор не осла ња у пот пу но сти ни на Пе пе љу гу

Шар ла Пе роа, ни ти ону Бра ће Грим, али ни на
вер зи ју Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, већ ко ри -
сти од ре ђе не мо ти ве ко ји има ју асо ци ја тив ну
функ ци ју. Као и у по ме ну тим вер зи ја ма бај ке,
и у Ву ка ди но ви ће вој ко ме ди ји у осно ви је мо -
тив па стор ке ко ју тла че ма ће ха и ње не две3 ћер -
ке, а из не за вид не си ту а ци је Пе пе љу гу осло ба -
ђа љу бав кра ље ви ћа/ца ре ви ћа, што је ујед но и
на гра да за ње ну до бр о ту и сме р ност. 

1. Ме ша ви на по зна тих мо ти ва 
и лич ни пе чат

Без пре по зна тљи вог уво да „био јед ном је -
дан”, Ву ка ди но вић сво ју дра му по чи ње про ло -
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1 При упо тре би тер ми на сцен ска бај ка углав ном ми сли мо
на драм ска де ла на ста ла дра ма ти за ци јом на род них или
умет нич ких бај ки. Ме ђу тим, Не ве на Ви то ше вић Ће клић у
сво јој књи зи От кри ва ње кр сто ли ких бај ки – дра ма тур ги ја
про сто ра умет нич ке бај ке ис ти че да сцен ска бај ка мо же би -
ти и ори ги нал но на пи са но де ло, а као при ме ре на во ди не ке
од нај по зна ти јих – Пла ву пти цу Мо ри са Ме тер лин ка (Ma u -
ri ce Ma e ter linck) и Пе тра Па на Џеј мса Ме тјуа Ба ри ја (Ja mes
Mat thew Bar rie), де ла ко је је ау тор на пи сао у две ва ри јан те
– као ро ман за де цу и као сцен ску бај ку.

2 Пе пе љу га Жи во ји на Ву ка ди но ви ћа ујед но је и по след ња
пред ста ва ко ја је од и гра на у „Ро ди ном по зо ри шту”, 5. ок то -
бра 1941, у та да већ ра том за хва ће ном Бе о гра ду. 

Оста ла пре ми јер на из во ђе ња: 19. ма ја 1942 – На род но по -
зо ри ште мо рав ске ба но ви не, Ниш, ре жи ја: К. Ата на си је вић;
16. мар та 1952 – По зо ри ште „Бо шко Бу ха”, Бе о град, р.: Србо -
љуб Стан ко вић; 1. мар та 1961 – На род но по зо ри ште, Сом -
бор, р.: Ми ха и ло Ва си ље вић; 27. но вем бра 1963 – Срп ско
народ но по зо ри ште, Но ви Сад, р.: Ми ха и ло Ва си ље вић; 22.
сеп тем бра 1974 – На род но по зо ри ште „Сте ри ја”, Вр шац, р.:
Ра до слав Си мић; 8. де цем бра 1985 – По зо ри ште мла дих, Но -
ви Сад, р.: Ми ро слав Ује вић, об но ва у се зо ни 1995/1996; 22.
ју на 1995 – Дје чи је по зо ри ште, Под го ри ца, р.: Ми лан Ка ра -
џић; 24. де цем бра 1995 – По зо ри ште „Бо шко Бу ха”, Бе о град,
р.: Ми лан Ка ра џић; у се зо ни 2000/2001. Омла дин ско по зо -
ри ште, Пи рот, р.: Го ран Ни ко лић. 

3 У Ву ко вој вер зи ји по сре ди је јед на ћер ка.



гом и кон крет ном на ја вом ба ла на цар ском дво -
ру, уз из ри чи ту на зна ку „али за по зва не са мо”
(2)4. Да кле, на са мом по чет ку ау тор ука зу је на
при сут но ра сло ја ва ње у дру штву, о че му је на
иро нич но-гро теск ни на чин го во рио и у сво јој
дра ми Не ве ро ват ни ци лин дер Њ. В. кра ља Кри -
сти ја на (1923)5. Иро ни ју не про пу шта да упо -
тре би ни у Пе пе љу ги те ће се, уз на ја ву зва ни ца
у сви ли и ка ди фи, ва тро ме та, ме ну е та, пол ки,
по за ба ви ти и тр пе зом на ко јој ће би ти „ај ва ра,
ке чи га, ћу ра на, ср на и фа за на, ана на са, смо -
кви, ур ми и ба на на” (2) – где је ај вар уз ег зо -
тичне по ну де ис так нут као пре по зна тљи ви на -
ци о нал ни бренд. Но, сви они ко ји ни су „ода -
брани”, 

Пр ви хе ролд: Нек се не жа ло сти
Ни оста ли на род ко ји по зван ни је:
Ка кав је бал био, не ће да се кри је.
Су тра ра но, ка да но ви не иза ђу,
Сви ће ту оп ши ран из ве штај 
да на ђу,
О ца ре вом ба лу...

Дру ги хе ролд: Те сли ке и ре чи
За ди ви ће све вас. Сав ће град 
да је чи.
Од је ци ма буч ним као топ 
да гру ва:
Бог нек ца ра жи ви! Бог нек ца ра 
чу ва! (3).

Мо же мо на са мом по чет ку при ме ти ти да се
Ву ка ди но вић освр ће на со ци јал не раз ли ке, што
ће ка сни је пот цр та ти ап со лут ним по вла ђи ва -
њем мла дом ца ру, од стра не свих ко ји се око
ње га на ла зе, и ца ре вим обе ћа њем да ће си -
гурну и без бри жну бу дућ ност се би обез бе ди ти
онај ко му от кри је пра ви иден ти тет не знан ке
ко ја је из гу би ла злат ну ци пе ли цу. 

На кон на ја ве ба ла, Ву ка ди но вић фо кус пре -
ме шта на сле де ће по ље де ша ва ња – дво ри ште
пред Цр вен пе р ки ном (ма ће хи ном) ку ћом, где
ње не ћер ке Би сер ка и Зла та иш че ку ју по зив ни -
цу за бал, ко ју ће им до не ти Та ле (ина че дво р -
ска лу да) – пре ци зно гра ђен лик, ко јим ће мо се
по за ба ви ти ка сни је. За ни мљив је ода бир лич -
них име на ко ји ма ау тор под сти че на ша оче ки -
ва ња у по гле ду ка рак те р не из град ње ли ко ва.
Цр вен пе р ка име ном упу ћу је на сте ре о тип – да
же ну цр ве не ко се увек ка рак те ри ше из ве сна до -
за са мо љу бља и ин три га, што у ма ће хи пре по -
зна је мо. Би сер ка и Зла та су су шта су пр от ност
кул тур ним и бла го род ним де вој ка ма, што би -
смо сход но њи хо вим име ни ма оче ки ва ли. Наи -
ме, свој ка рак тер оне по ка зу ју на са мом по чет -
ку, вре ђа ју ћи Та ле та ко ји ка сни с по зив ни цом,
на зи ва ју ћи га псе том и га дом, али и ла ћа ју ћи
се пр вог што им се на шло под ру ком да га ти ме
ис ту ку (мот ка, чак и ло нац). У овој си ту а ци ји
ба ти на ња, уз упо тре бу не при ме ре них из ра за
(ко ји ма се при кљу чу је и Цр вен пе р ка, го во ре ћи
му да уме сто мо зга има пле ву и сла му, уз ли це
„нај глу пље ги це” – са мо за то што је Та ле же лео
да и Пе пе љу га иде на бал) и ка ри ки ра но ја ди -
ко ва ње ту че ног, пре по зна је мо од ли ке гро те ске,
али и улич ног те а тра где се вул гар но шћу и на -
си љем по ку ша вао иза зва ти смех пу бли ке, као и
ла ка за ба ва. Још јед на од од ли ка улич ног те а -
тра је сте и па ро ди ра ње са мо љу бља, што ће Та -
ле из ве сти ша лом на ра чун Цр вен пер ке и ње -
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4 За рад је ко ри шћен при ме рак Ву ка ди но ви ће ве дра ме Пе -
пе љу га, пре ку цан 1963, за по тре бе из во ђе ња у Срп ском на -
род ном по зо ри шту, у чи јој би бли о те ци се во ди под бро јем
1138/IV. Сви ци та ти у ра ду пре у зе ти су из на зна че ног при -
мер ка и би ће озна че ни бро јем стра ни це.

5 Ву ка ди но вић у овој сво јој дра ми иро ни зу је ма те ри ја ли -
стич ко дру штво (оп шир ни је у: Иг ња тов По по вић 2009: 103–
114), што ће мо, до не кле, при ме ти ти и у Пе пе љу ги.



них кће ри ка да до ђу на бал. На и ме, на ње гов
на го вор хе ролд ће под ста ћи „го спо шти ну” код
њих три:

Али ко је от мен, тај по диг не гла ву
Ви со ко и ти ме го спо шти ну пра ву
По ка зу је сво ју. Нос му не бо па ра
А то ни је ла ко. За то тре ба да ра.
[...]
У дво ра ну цар ску кад уђе те та ко...
Тим ће те и ца ра осво ји ти ла ко...
За пи та ће од мах: ко су те три да ме
Што па ра ју но сом и обла ке са ме?
Сви ће да се с ва ма оду ше ве сле по... (18).

На рав но, по диг ну тих но се ва, оне ни су при ме -
ти ле сте пе ни ке и при ула ску у дво ра ну па да ју,
што иза зи ва смех ме ђу зва ни ца ма.

За ни мљи во је то да Ву ка ди но вић не по ми ње
фи зич ку ле по ту сво јих ју на ки ња, као што је то
ис так ну то у прет ход но по ме ну тим вер зи ја ма
Пе пе љу ге. Чак не са зна је мо ни ка ко Пе пе љу га
из гле да, осим да је у из но ше ним ха љи на ма, да
је бла га, вред на и ту жна због сво је суд би не (што
ви ди мо ка да ма ће ха по ста ви услов за од ла зак
на бал – про бра ти про со из пе пе ла):

Дра га мај ко, за што та ко па тим!?
И за што ме мр зе – не мо гу да схва тим...
И ма ће ха мо ја и две кће ри ње не?
Да л’ ће леп ши да ни ика да да сме не
Ове муч не, жа ло сне и ру жне?
Да ли ће ика да ра ди ме не ту жне
Да сун ча но не бо ра до шћу за си ја,
Да ме по ми лу је не жна ру ка чи ја,
Да ме по ми лу је као не кад што је
Ми ло ва ла ру ка до бре мај ке мо је!? (12).

Сен че ћи сво је ли ко ве на чи ном на ко ји го во ре и
по на ша ју се пре ма дру ги ма, ау тор нам на по -
сре дан на чин са оп шта ва ка кви су, ука зу ју ћи

на то да је чо век леп уко ли ко му је ду ша чи ста
и ле па.

Сре ди шњи део Ву ка ди но ви ће ве дра ме, мо -
ме нат на стан ка за пле та, је сте онај ка да Пе пе -
љу га по ред по ста вље ног за дат ка за спи (слич но
као у Шек спи ро вом Сну лет ње но ћи), а до ла зи
ви ла са сво јим дру га ри ца ма, од ко јих сва ка на
ру ци но си го лу ба. На овом ме сту ће мо за ста ти,
јер је ди да ска ли ја ко ја пра ти овај део тек ста не -
ја сна. На и ме, Ву ка ди но вић на во ди да се у дну
сце не по ја вљу је Та ле. Док ви ле пле шу око усну -
ле Пе пе љу ге, „он из ме ша ни про со и пе пео за -
ме њу је дру гим пе пе лом и про сом. Све кри шом”
(13). Сход но на ве де ном, чи ни се не ло гич ним
ка сни ји по тез го лу бо ва, ко ји по ви ли ном упут -
ству – тре бе про со из пе пе ла. Чи ни се као да је
Ву ка ди но вић же лео да пот цр та Та ле то ву бри -
гу за Пе пе љу гу и же љу да јој по мог не по сва -
ку це ну, чак и да ука же на Та ле то ве по себ не
моћи (што ће се по ка за ти на кра ју дра ме ка да
се овај огла си као пе тао), али је та ко ђе по стао
све стан да ће на тај на чин збу ни ти мла дог гле -
да о ца ко ји је, на осно ву раз ли чи тих вер зи ја бај -
ке Пе пе љу га, при пре мљен на то да ју на ки њи у
по моћ при ска че ви ла (као код Пе роа), или пак
го лу бо ви (као код бра ће Грим и Ву ка Ка раџића).

Од мо мен та ка да Пе пе љу гу не по ве ду на бал,
по чи ње да се при ме ћу је раз ли ка из ме ђу ју на -
ки ње у на ве де ним вер зи ја ма бај ке и оне Ву ка -
ди но ви ће ве. Пе пе љу га, као драм ски лик, из ра -
ста пред на ма у осве шће ну мла ду же ну, све сну
да је ја ва ру жна и да бај ке не по сто је, али ко ја
ипак ко ри сти моћ за до би је ну у сну, те по зи ва
ви лу:

Ко сад не би је цо, ко сад не би пла ко?
Али ја не пла чем, јер је мо ја мај ка
Умо ли ла не бо да ме чу ва бај ка,
Иза тка на див но од нај леп ших сно ва
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Бај ка до брих ви ла, бе лих го лу бо ва.
Знам да сно ви тра ју ко ли ко ноћ пла ва,
Знам да бај ку ле пу го ни ру жна ја ва.
Али ја те мо лим, до бра ви ло, хо ди,
Ха љи не ми да руј и у двор ме во ди... (15–16).

Пе пе љу га на бал сти же у злат ним ко ли ма ко ја
ву че три ста бе лих пти ца и сам је цар, за сле пљен
ње ном ви лин ском по ја вом, за стао усред ве ли -
ча ња са мог се бе и свог по ре кла, али и вре ђа ња
Та ле та, те хи тро при ско чио ле по ти ци див ног
из гле да:

Цар: Ха љи на је ње на
Ши ве на од не ба, ка да вла да ме на,
Па ко ва тра жар ка бук те див на ја та
Не бро је них зве зда. Не све сти ца хва та
Кад по гле дам ка ко на ли цу јој бли ста
Ле по та, и љуп кост и до бр о та чи ста (22).

Као и у бај ка ма, Пе пе љу га пле ше с ца рем све
док се не огла си пр ви пе тао, а ча сов ник от ку ца
два на ест. По ње ном бек ству, упра во Та ле у врту
про на ла зи злат ну ци пе ли цу. Кре ће по тра га за
де вој ком ко јој та ци пе ли ца при ста је. Ву ка ди -
новић ко ри сти Ву ко ву вер зи ју раз от кри ва ња.
Наи ме, ма ће ха је Пе пе љу гу са кри ла под ко ри -
то, ме ђу тим, Та ле – ко ји се у мо мен ту огла ша -
ва као пе тао (што пред ста вља сво је вр сну ча ро -
ли ју) от кри ва где је она. 

Чи ни се да је Ву ка ди но вић по се бан ак це нат
ста вио упра во на мо тив пе тла. Пре не го што ће
ма ће ха и ћер ке до ћи с ба ла, Пе пе љу га ма зи пе -
тла и за хва љу је му што ју је оба ве стио ка да тре -
ба да бе жи. Ме ђу тим, то је тре ну так хра бро сти
– ка да Пе пе љу га от кри ва свој став по пи та њу
се ста ра:

Пе пе љу га: [...] По зна ле ме ни су, баш су 
гу ске пра ве.
Ми сли ле од ме не да сам ви ла. 
Јао! (30),

али и мо ме нат ка да она под све сно схва та да је
над моћ ни ја од њих, а ми по ста је мо све сни ско -
рог пре о кре та у ње ном жи во ту. И упра во се ту
укла па ју ту ма че ња о зна че њу пе тла. Осим вре -
мен ске гра ни це ко ју је пре д ста в ља  ло ње го во
огла ша ва ње, пе тао је имао зна чај ну уло гу – ве -
ро ва ло се да љу     ди ма до но си сре ћу и на пре дак6.
Ис то  вре ме но по сто ји и ве ро ва ње да је пе тао
оте ло вље ње плод но сти. Ме ђу тим, у овој драм -
ској бај ци чи ни се да сим бо ли ку пе тла као со -
лар ног сим бо ла – јер ње гов пев на ја вљу је из ла -
зак сун ца (Ger bran – Še va li je 2004: 700) –
можемо по ве за ти са ца рем сим бо лич ног име -
на Светлан (ко ји је иро нич но на зна чен као три -
ста три де сет и тре ћи у ло зи – што ука зу је на то
да се по ро ди ца до тич ног на вла сти на ла зи већ
не ко ли ко ми ле ни ју ма). Мо тив уда је за ца -
ра/кра ља, при су тан у бај ка ма, има ду бљи сми -
сао од пу ког деч јег ма шта ња. Он пред ста вља
мак си мал ни на пре дак на со ци јал ној ле стви ци,
успе шну ини ци ја ци ју (уво ђе ње у свет од ра -
слих), ис ко рак из ствар но сти и су срет са по тен -
ци јал но ви шим би ћем. 

И ма да на кра ју оче ку је мо вен ча ње уз опа -
ску „жи ве ли су срећ но до кра ја жи во та”, Ву ка -
ди но вић из во ди сво је вр сну тра ве сти ју. На и ме,
ли ко ви Пе пе љу ге (она је де те и жељ на је игре –
та ко Та ле прав да њен по зив на бал), Све тла на
(тре ба че ка ти се дам го ди на да по ра сте и оже ни
се), и Би сер ке и Зла те (оне сво је без о бра злу ке
и про сте из ра зе упу ће не Та ле ту прав да ју ти ме
да су се за не ле јер су ма ле) пред ста вље ни су као
де ца, ма да се по на ша ју као од ра сли7. Чи ње ни -
ца да до Све тла но ве же нид бе Пе пе љу гом тре ба
са че ка ти се дам го ди на, оста вља упит ним бај ко -
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6 Ви ди: Бан дић 1991: 40–44. и Тро ја но вић 2008.
7 Овај на чин град ње ли ко ва Ву ка ди но вић је упо тре био и

при об ли ко ва њу Не ли и Са ше у Не ве ро ват ном ци лин де ру Њ.
В. кра ља Кри сти ја на. 



ви ти сре ћан крај. Ма да је Пе пе љу гу пи сао за
„Ро ди но по зо ри ште”, чи ни се да се Ву ка ди но -
вић ни је осло бо дио сво је оп се си је из не те још
1923. у гро те ски Не ве ро ват ни ци лин дер Њ. В.
кра ља Кри сти ја на – до ве сти гле да о ца до схва -
та ња да је свет у ко ме жи ви ма те ри ја ли стич ки.
Не ли8 из Не ве ро ват ног ци лин де ра... и Пе пе љу га
из Пе пе љу ге пред ста вља ју у пот пу но сти чи ста
ство ре ња. Иа ко Не ли ар ти ку ли ше сво ју же љу да
се уда за кра ља, ипак на кра ју оста је уз Са шу (за
ко га се ис по ста вља да је у су ро ву игру био уву -
чен и да ни је краљ). Њих дво је као не ви на де ца
(што и је су) успе ва ју да се од у пру ма те ри ја ли -
стич кој по ма ми и не ће при тр ча ти Кри сти ја но -
вом ше ши ру из ко га ис па да ју нов ча ни це. С дру -
ге стра не, Пе пе љу га, осим чвр сте на ме ре да на
бал оде, ни јед ног мо мен та ни је из ра зи ла же љу
да се уда за ца ра. Ву ка ди но ви ће во од ла га ње
вен ча ња за се дам го ди на мо же мо ту ма чи ти
дво ја ко. С јед не стра не – Пе пе љу га је сцен ска
бај ка по ста вље на у деч јем по зо ри шту „Ро да” у
ко јем су за и ста глу ми ла де ца, и ау тор не про -
пу шта да скре не па жњу на то да је све игра и да
се де ша ва „у зе мљи на шој ко ју ма шта са зда”
(20). С дру ге стра не, од ла га ње вен ча ња мо же
ука зи ва ти и на по тен ци јал но пот па да ње под
ути цај ма те ри ја ли стич ког, ко је до ла зи с од ра -
ста њем. Оправ да ње ове тврд ње про на ла зи мо у
Све тла но вој из ја ви:

А не ве ста мо ја кад бр зо про те че
Још го ди на се дам, кру ну ће да сте че,
Ца ри ца ће би ти (39).

Да кле, за се дам го ди на Пе пе љу га ће сте ћи ма -
те ри јал на до бра – кру ну и ти ту лу ко је ће јој по -
да ри ти од ре ђе не мо ћи9. Овај за кљу чак про из -
ла зи упра во из по ве зи ва ња с Ву ка ди но ви ће вим
Не ве ро ват ним ци лин де ром... у ко ме је ау тор

гро теск но ис та као да је у би ти чо ве ка те жња за
ма те ри јал ним до бри ма, а да све у жи во ту – љу -
ба ви и иде а ле – тре ба при хва ти ти ис кљу чи во с
ко мич не стра не.

2. Та ле – је дин стве ни лик

Од ли ко ва, од ко јих је Ву ка ди но вић не ке
пре у зео из по зна тог пред ло шка, док је дру ге
ство рио, ве што их упли ћу ћи у тки во сво је дра -
ме, нај ком плек сни ји је Та ле. На пр вом ме сту,
он је сво је вр сни ан ти под инерт ним оче ви ма,
ка ко из Пе ро о ве вер зи је Пе пе љу ге, та ко и оних
бра ће Грим и Ву ка Ка ра џи ћа. У Пе ро о вој и Ву -
ко вој вер зи ји отац „не игра ис так ну ту уло гу; ни -
је ни до бар ни лош и по ја вљу је се са мо на по -
чет ку” (Франц 2017: 214), ка да рад ња при че још
ни је по ста ла дра ма тич на. Не што дру га чи ја сли -
ка оца пред ста вље на је код бра ће Грим, где се
он про вла чи кроз бај ку, али се ја сно осе ћа ути -
цај ко ји је на ње га из вр ши ла дру га же на:

буч не, зах тев не и не у стра ши ве зле ма ће хе че сто
има ју ефе кат на сво је му шке пар ња ке ко ји се на -
спрам њих по ја вљу ју као сла би ћи (Tuc ker 2000:
44).

На и ме, ов де се отац по ја вљу је и као осо ба ко ја
у од ре ђе ним мо мен ти ма по сум ња да је Пе пе -
љу га ле па не знан ка ко ја бе жи с ба ла, али на
кра ју бај ке, у при су ству же не (ма ће хе) по ри че
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8 Не ли же ли да се уда за кра ља, а Са шу је Кри сти јан ле
Но ар (ва ра ли ца и ма ни пу ла тор) про гла сио за кра ља има ги -
нар не кра ље ви не. На тај на чин Са ша се укла па у ње не же ље
(оп шир ни је у: Иг ња тов По по вић 2009: 103–114).

9 Ово нас упу ћу је на јед но од ту ма че ња упо тре бе бро ја 7
у бај ка ма и ми то ви ма, као „све сти о фи зич ком те лу: же ље
за до во ље не на еле мен та ран и груб на чин” (Ger bran – Še va li -
je 2004: 821).



мо гућ ност да је Пе пе љу га, де те ко је је имао с
пр вом су пру гом, та јан стве на ле по ти ца и кра -
ље ви ће ва иза бра ни ца.

У Ву ка ди но ви ће вој вер зи ји, Та ле је не ка вр -
ста очин ског Пе пе љу ги ног за штит ни ка. Он ће
пред Цр вен пер ком, Би сер ком и Зла том при зна -
ти да им је у ку ћу до ла зио са мо ка ко би Пе пе -
љу гу раз ве се лио, по мо ћи ће око тре бље ња про -
са из пе пе ла, пре мет нув ши се у пе тла – раз от -
кри ће да је Пе пе љу га скри ве на под ко ри том, а
на кра ју ће, на Цр вен пе р ки ну мол бу да их Пе -
пе љу га на дво ру не за бо ра ви, од бру си ти:

Та ле: Ни јед на ми ду жност не ће би ти ве ћа
Но да се ца ри ца сва ког да на се ћа
Све до бр о те ва ше, па нек се оду жи! (40).

Дру ги ни во из град ње Та ле то вог ли ка огле да
се у Ву ка ди но ви ће вој ве шти ни да кроз ње га
при ка же ду гу ли ни ју ко ми ча ра, ко ји свој ко рен
ву ку још из ан тич ког грч ког ми ма, и ла крди јаша
ко ји је гле да о це на тр гу уве се ља вао опо на ша -
њем гла со ва и зву ко ва (жи во ти ња, пљу шта ња
ки ше или гр мља ви не, а на кра ју му шка ра ца и
же на као „ти по ва” – оп шир ни је у: D’A mi co
1972: 66) – а Та ле скри ве ну Пе пе љу гу раз от кри -
ва упра во опо на ша ју ћи пе тла (или пре тва ра ју -
ћи се у ње га – до кра ја дра ме ни је са свим ја сно
да ли је Та ле по се до вао и моћ пре тва ра ња, иако
Цр вен пер ка твр ди да се он „враџ би на ма слу жи”
– 40). 

Кре ни мо од по чет ка гра ђе ња Та ле то вог ли -
ка као ко мич ног ју на ка и дво р ске лу де (што он
у дра ми је сте). Ту ма че ћи на ста нак ко ме ди је,
бри тан ски исто ри чар и те о ре ти чар по зо ри шта
Ро налд Хар вуд (Ro nald Har wo od) ис ти че да ко -
ме ди ја на ста је оног мо мен та ка да је дру штво
би ло спрем но да 

до пу сти са ти ру на ра чун оних ко ји уби ја ју ра дост
и вр ше ре пре си ју. [...] Чо век је от крио да је је дан

од нај здра ви јих на чи на раз ра чу на ва ња с оним
што је не под но шљи во, био – да се оно исме је
(Har vud 1998: 68).

У слу ча ју Ву ка ди но ви ће ве Пе пе љу ге, упра во је
глав на ју на ки ња та ко ја тр пи ре пре си ју од стра -
не Цр вен пе р ке и ње них ћер ки ко је би ва ју при -
ка за не као не ва спи та не, без уку са за оде ва ње,
уми шље не, због че га на цар ском ба лу и би ва ју
исме ја не (то је, уз по моћ хе рол да, успе шно
„изре жи рао” Та ле).

У Та ле то вом ли ку са же ти су ко мич ни за ба -
вља чи, од ан тич ког пе ри о да и рим ског Ма ку са,
лу де ко јој се из ру гу ју и ту ку је (ви де ти: D’A mi -
co 1972: 69 и Har vud 1998: 83), пре ко Ар ле кина
из ко ме ди је дел ар те (Com me dia del l’ar te) (ви де -
ти: D’A mi co 1972: 69 и Har vud 1998: 83), ко ји се
у јед ном мо мен ту по ве зу је с дво р ском лу дом.
Ка рак те ри сти ка дво р ске лу де је би ла та што је
вла да ру мо гла ре ћи све (или ско ро све), а да
због то га не тр пи по сле ди це по соп стве ни жи -
вот. Ипак, раз ли ка из ме ђу исто риј ске дво р ске
лу де и Та ле та по сто ји. На и ме, дво р ске лу де ко -
је су на вла сте о ским дво ро ви ма би ле ак ту ел не
и до XVI II ве ка, нај че шће су по ред нео бич не,
ша ре не гар де ро бе и ка пе има ле и не ки фи зич -
ки не до ста так – за ко ји се ве ро ва ло да с дво ра
од вла чи уро ке. Та ле од тих ка рак те ри сти ка има
са мо мо гућ ност сло бод ног го во ра и нео бич ну
ка пу. 

Да Та ле но си ка пу дво р ске лу де ви ди мо из
иро нич ног ди ја ло га из ме ђу ње га и јед ног го ста
на ба лу:

Та ле: [...] Вр ло не при јат на ду жност ми је да та
Да пред сви ма ва ма пред ста вим се гла сно.
Ја сам... Е... Бу да ла...

Гост: То се ви ди ја сно!
Та ле: По че му, мар ки же, ба ро не, ил’ ко сте?
Гост: По лу дач кој ка пи што ти гла ва но си!

НОВА ЧИТАЊА ДРАМЕ

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/02   89



Та ле: Твој од го вор зби ља ни је на ви си ни!
Лу да ка па ни ког бу да лом не чи ни.
Не го је, на пр о тив, тај бу да ла пра ва...
Под па мет ном ка пом ком је лу да гла ва,
Ко тво ја, на при мер... Не ја се са мо ша лим,
И ако се љу тиш, то искре но жа лим (19).

У на став ку Та ле то вог из ла га ња от кри ва мо су -
шти ну по сто ја ња дво р ске лу де:

Та ле: [...] И сам наш цар мла ди сме је се и чу ди,
Али сва ку ша лу пра шта дво р ској лу ди,
Јер да лу де ни је, ко би ца ру смео
Ре ћи да вран га вран ни кад ни је бео.
Да мед ни је го рак, ни ти ал ва сла на
И да ни ко ни је без гре ха и ма на?
За лу до сти му дре и му др о сти лу де
Цар ме зла том пла ћа... Ја на дво ру љу де
Или за сме ја вам или исме ја вам.
Али сме хом слат ким увек по у ча вам... (19).

Ова ко гра ђен лик Та ле та, с јед не стра не, но -
си у се би Ву ка ди но ви ћев ко мен тар на ра чун
ине рт них оче ва (ка да је у пи та њу пат ња њи хо -
ве ро ђе не кће ри), ка кве сре ће мо у три ма по ме -
ну тим вер зи ја ма Пе пе љу ге. С дру ге стра не, кроз
Та ле та је дат и ко мен тар ко ји се од но си на сва -
ког вла сто др шца ко ји је на од ре ђе ну по зи ци ју
до шао са мо сво јим ро ђе њем и оче ку је да га сви
ве ли ча ју:

Та ле: Од ко га [цара] на све ту ни ко ни је ве ћи,
По ле по ти, уму, хра бро сти и сре ћи,
(баш ако и је сте, то се не сме ре ћи) (7),
[...]
Па ца ру се ни ко про ти ви ти не сме.
Осо би то ка да по рез нам не тра жи,
Не го ну ди пе сму ко ја ду шу бла жи (23).

Овом опа ском и на овом ме сту, Ву ка ди но вић
ука зу је на ду ги низ вла сто др жа ца, по чев од

рим ских ца ре ва, ко ји су под јарм ље ном на ро ду,
ка ко би га од вра ти ли од по бу не, ну ди ли ла ку
за ба ву у ви ду ига ра и ба ха на ли ја.

3. Струк ту ра Ву ка ди но ви ће ве 
Пе пе љу ге

Иа ко је Пе пе љу гу пи сао пре не го што је у
Срби ји по че ло озбиљ ни је те о риј ско раз ма тра -
ње дра ма тур ги је за де цу, Ву ка ди но вић је ство -
рио де ло ко је од го ва ра те о риј ским осно ва ма
по ме ну те дра ма тур ги је. Као под на слов сво је
Пе пе љу ге, он ис ти че струк ту ру де ла – ко ме ди ја
у сти хо ви ма у три чи на с про ло гом и два ин тер -
ме ца. Раз ма тра ју ћи осно ве дра ма тур ги је за де -
цу, Ми лен ко Ми са и ло вић у сво јој књи зи Де те
и по зо ри шна умет ност ис ти че да пред ста ва за
де цу тре ба да:

– уз бу ђу је, да ин си сти ра на по е тич но сти –
Ву ка ди но ви ће ва Пе пе љу га је ко ме ди ја у сти хо -
ви ма, са мим тим и вр ло при јем чи ва, због ме -
ло ди је и рит ма ус по ста вље них сти хо ви ма;

– по се ду је етич ност, јер де ца има ју раз ви јен
сми сао за прав ду – упра во пр ви ин тер ме цо (ко -
ји се од ви ја пред за ве сом) пред ста вља увод у
ша лу ко јом ће Та ле исме ја ти Цр вен пер ку и ње -
не ћер ке пред свим зва ни ца ма на дво ру, а све
што ка сни је сле ди у дра ми по сма тра мо као су -
но врат њи хо ве охо ло сти;

– бу де са же та – деч ја па жња не тра је ду го, те
прет по ста вља мо да је упра во због ди на ми ке Ву -
ка ди но вић из ба цио тип ски увод и ре тар да ци ју
– по на вља ње од ла ска на бал, и од мах кре нуо
од на ја ве ба ла, за тим се пре ба цио у дво ри ште
Црвен пер ки не ку ће, сле ди ви лин ски плес око
усну ле Пе пе љу ге, пр во ту га због нео д ла ска, а
за тим Пе пе љу гин до ла зак на бал, плес с ца рем,
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бег, ис про ба ва ње ци пе ли це и ко нач но от кри -
вање пра ве де вој ке – да кле, сце не се сме њу ју
вр ло бр зо;

– по се ду је уни вер зал ност, где се ак це нат ста -
вља, ка ко Ми са и ло вић на во ди, на спо ра зу ме ва -
ње по мо ћу емо ци ја – Ву ка ди но ви ће ва Пе пе љу -
га, упра во осла ња ју ћи се на по зна ти пред ло жак,
ну ди гле да о цу асо ци ја ци је на ар хе ти по ве – злу
ма ће ху и ње не не ва спи та не ћер ке с јед не стра -
не, а с дру ге – сме р ну и бла го род ну Пе пе љу гу
(мо ра мо, до ду ше, скре ну ти па жњу на то да се
Ву ка ди но ви ће ва Пе пе љу га раз ли ку је од се ста -
ра – ни је на сил на и про ста, вред на је, али на
мо мен те по ста је са мо све сна – зна да бај ке не
по сто је, али ипак же ли на бал, по по врат ку с
ње га по се стри ме ће на зва ти глу пим, јер је ни -
су пре по зна ле);

– по се ду је игри вост и ак ци о ност – Ву ка ди -
но вић их под сти че на не ко ли ко на чи на. На
првом ме сту, у Пе пе љу ги су при сут ни мо мен ти
пле са и пе сме – плес ви ла, плес на ба лу, пе сма
по пут успа ван ке док цар ужи ва с Пе пе љу гом на
ба лу, а на кра ју дра ме пе сма без по ет ске вред -
но сти – ка ко би се озна чи ло сла вље због ко -
начног про на ла ска ца ре ве иза бра ни це. Ка да су
акци о ност и игри вост у пи та њу – за ни мљив је
дру ги ин тер ме цо, где до бо шар на ја вљу је по тра -
гу за оном ко јој при па да та јан стве на ци пе ли ца,
а де вој чи це се пи та ју ни је ли баш та ци пе ли ца
њи хо ва, па чак до ла зи у об зир и ци пе ли ца лут -
ке. Уво де ћи у це лу игру де цу, Ву ка ди но вић да -
је ко мич ни ко мен тар на де ми ну ти ве ко ри шће -
не у бај ка ма, ка ко би се при ка за ла гра цил ност
но ге ко јој ци пе ли ца при ста је.

Осим струк ту ре пред ста ве за де цу, Ми са и ло -
вић ука зу је и на то да су „сцен ске бај ке, углав -
ном, по е ти за ци ја не ке мо рал не тен ден ци је”

(Ми са и ло вић 1991: 82). Тру де ћи се да мла дог
гле да о ца не од би је екс пли цит ном ди дак ти ком,
Ву ка ди но вић ће ве што про вла чи ти мо рал не по -
у ке упра во на ме сти ма где оне из ви ру из са ме
драм ске рад ње:

[...] ко до бро чи ни нек се до бру на да,
А ко год је зао, тај на кра ју стра да (16),
[...]
Ви де ће те сво јим очи ма шта би ва
Са осо бом ко ја нос ви со ко ди же (19).

Оба на ра во у че ни ја од но се се на ка зну ко ја ће
за де си ти ма ће ху и ње не ћер ке – оне ће се осра -
мо ти ти пред свим зва ни ца ма, са пли ћу ћи се о
сте пе ник. Или: 

Не, не мо же се си лом
Што ва ља у све ту до га ђа се ми лом!
Ту ча, пљач ка, бит ка, то је си ла гру ба
Ал’ на сил ник нај зад оста не без зу ба,
Из би ју му ја чи... А све што се зго ди
Ми лом и у ми ру, све то сре ћи во ди (36).

По у ка је усле ди ла код упи ња ња се ста ра да по
сва ку це ну на ву ку ци пе ли цу. Но, по ред сво је -
врсне кри ти ке на њи хов ра чун, упра во овим
исти ца њем бла го сти и ми ра пот цр та ва ју се и
Пе пе љу ги на смер ност и до бр о та ко је су је до -
ве ле до из ба вље ња.

4. За кљу чак

Мај стор ство у пи са њу дра ме, у ко јој основ -
ну игру чи ни ме ња ње уло га (при мет но и у Не -
ве ро ват ном ци лин де ру Њ. В. кра ља Кри сти ја на)
– где де ца по ку ша ва ју да се по на ша ју као да су
од ра сла, при мет но је и у Ву ка ди но ви ће вој дра -
ма ти за ци ји бај ке Пе пе љу га. Ма да се и Пе пе љу -
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га, као и ње не по лу се стре Зла та и Би сер ка, по -
на ша као од ра сла, кроз дра му са зна је мо да су
оне де ца (или се ба рем та ко пред ста вља ју ка -
да им то од го ва ра), као и сам цар Све тлан
CCCXXXI II, до чи је се же нид бе мо ра ти са че ка -
ти се дам го ди на.

Са др жај но не од сту па ју ћи од по зна те бај ке
Пе пе љу га, Жи во јин Ву ка ди но вић ста вља свој
пре по зна тљи ви иро нич но-гр о теск ни пе чат.
При мет но је при бе га ва ње ра зним драм ским вр -
ста ма, од улич ног те а тра (из ког Жи во ји но вић
ко ри сти без раз ло жно ба ти на ње јед ног од ли ко -
ва, али и па ро ди ра ње са мо љу бља), пре ко во дви -
ља (сон го ви, плес и ла ка ко ме ди ја) и драм ске
фан та зи је (бај ко ви та де ша ва ња око усну ле Пе -
пе љу ге), до тра го ва со ци јал не дра ме (ма ће хин
од нос пре ма Пе пе љу ги, ко ји пред ста вља од нос
на ре ла ци ји га зда ри ца –слу жав ка, али и од нос
мла дог ца ра пре ма по да ни ци ма). Фор си ра ње
уда је за ца ра (иро нич но на зна че ног као три ста
три де сет тре ћег у ло зи – што ука зу је на то да се
по ро ди ца до тич ног на вла сти на ла зи већ не ко -
ли ко ми ле ни ју ма), је сте алу зи ја на при кри ве ну
по тре бу да се на со ци јал ној ле стви ци оства ри
мак си мал ни на пре дак и да се до ђе у кон такт са
по тен ци јал но ви шим би ћем. За во де ћу лич ност
у дра ми, чи ме из ла зи из по зна тог окви ра бај ке
Пе пе љу га, Ву ка ди но вић узи ма дво р ску лу ду Та -
ле та. Као спе ци фич ном ли ку, двор ској лу ди је
кроз исто ри ју драм ских оства ре ња осим за -
бавне, до де љи ва на и уло га оно га ко ји мо же да
изго во ри шта хо ће, па и да кри ти ку је вла сто др -
шца, без по сле ди ца по сво ју без бед ност. Осим
ово га, Та ле та кра се и од ли ке му др ог и ве штог
слу ге (ли ка ство ре ног у ан тич кој ко ме ди ји, из
ко је се пре но си у ка сни је епо хе), ко ји спрет ним
до ви ја њи ма пле те до га ђа је во де ћи их ка ко нач -
ном оства ре њу сво је за ми сли – да по мог не Пе -
пе љу ги.

Суп тил но ни за ни сло је ви (са ку пље ни ка ко из
раз ли чи тих књи жев них епо ха, та ко и из ра зних
драм ских вр ста), утка ни у пре по зна тљи ве мо -
ти ве бај ке, чи не Ву ка ди но ви ће ву Пе пе љу гу де -
лом при хва тљи вим ка ко де ци, та ко и од ра -
слима.
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Iva na S. IG NJA TOV PO PO VIĆ

SPE CI FI CITY OF THE CHA RAC TERS 
IN THE DRA MA FA IRYTA LE PE PE LJU GA

(CIN DE REL LA) BY ŽI VO JIN VU KA DI NO VIĆ
AND ITS STRUC TU RE

Sum mary

Wit ho ut de vi a ting in con tent from the fa mo us Cin de -
rel la fa iry ta le, Ži vo jin Vu ka di no vić puts his re cog ni zable
iro nic-gro te sque stamp. By using va ri o us types of dra ma
– from stre et the a ter (from which he uses the be a ting of

one of the cha rac ters, but al so the pa rody of self-lo ve),
over va u de vil le (light co medy, songs, dan ce, bal let) and
dra ma tic fan ta si es (fa iry-ta le events aro und the sle e ping
Cin de rel la, Ta let’s tran sfor ma tion in to a ro o ster), to tra -
ces of so cial dra ma (step mot her’s re la ti on ship to Cin de -
rel la, which re pre sents the re la ti on ship bet we en the mi -
stress and the maid, but al so the at ti tu de of the young
em pe ror to wards his vas sals). A strong will to mar ri a ge
to the em pe ror (iro ni cally sig ned as the 333rd in the li -
nea ge – in di ca ting that his fa mily has been in po wer for
se ve ral mil len nia) is an al lu sion to the hid den need to
ma ke ma xi mum pro gress on the so cial lad der and to
come in to con tact with a po ten ti ally hig her be ing. The
no velty that Vu ka di no vić in tro du ces, when it co mes to
the well-known tem pla te, is Ta le, the fool (je ster). As the
le a ding fi gu re of the dra ma, in him Vu ka di no vić sum med
up not only the cha rac te ri stics of a fool (which thro ug -
ho ut the hi story of dra ma tic ac hi e ve ments, apa rt from
be ing en ter ta i ning, al so has the ro le of a per son who can
say wha te ver he wants, and even cri ti ci ze the ru ler,
witho ut any con se qu en ces), but al so the qu a li ti es of wise
and skil lful ser vants (who se cha rac ter was cre a ted in an
an ci ent co medy from whe re it was tran sfer red to la ter
epochs), who skil lfully we a ves events, le a ding them to
the fi nal re a li za tion of his idea – to help Cin de rel la.

Re ta i ning the ba sic mo tifs of the Cin de rel la fa iry ta le,
in tert wi ning them with a se ri es of layers col lec ted from
va ri o us li te rary epochs, and al so from va ri o us dra ma tic
gen res, Vu ka di no vić cre a tes a play ac cep ta ble to both
chil dren and adults.

Key words: Cin de rel la, sta ge fa iry ta le, fool (je ster),
irony

НОВА ЧИТАЊА ДРАМЕ

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/02   93



СА ЖЕ ТАК: Еви дент но је да је драм ска књи жев ност
за де цу и мла де у Се вер ној Ма ке до ни ји на си ла зној пу -
та њи. Деч ји драм ски ко ма ди ко ји су пу ни ли ма ке дон -
ска гле да ли шта и наилазили на од ли чан при јем код
нај мла ђе књи жев не и по зо ри шне пу бли ке као да су на
из ди са ју. Овај рад се ба ви кључ ним ин ди ка то ри ма ма -
ке дон ске деч је драм ске књи жев но сти, а то су ње на
идеј но-те мат ска опре де ље ња и ре цеп ци ја код нај мла -
ђе пу бли ке. Оба ин ди ка то ра, ина че, зах те ва ју по себ на
ис тра жи ва ња, а по стиг ну ти ре зул та ти тре ба да по ка жу
раз ло ге и по тре бу за драм ским ства ра ла штвом за де -
цу у Се вер ној Ма ке до ни ји. Се дам де се те и осам де се те
го ди не про шлог ве ка из не дри ле су од лич не дра ма ти -
ча ре за де цу, као што су: Оли ве ра Ни ко ло ва, Гли гор
По пов ски, Сто јан Та ра пу за, Вел ко Не дел ков ски и дру -
ги, чи ји су ко ма ди за де цу, зна чај ни као је згро вас -
питно-обра зов них про гра ма, че сто би ли из во ђе ни на
по зор ни ци. Про дор у но ви век и но ви тех но ло шки на -
пре дак као да је ус по рио ма ке дон ску деч ју драм ску
књи жев ност. На ла же ње раз ло га за то, као и ис пи ти ва -
ње спољ них ин ди ка то ра за ње но је ња ва ње, од ве ли ке
су ва жно сти за овај рад, ко ји би тре ба ло да бу де и ала -
рм пи сци ма у Се вер ној Ма ке до ни ји да што пре ис ко -
ри сте свој та ле нат и усме ре га ка мо ти ви ма и те ма ма
за пи са ње но вих драм ских ко ма да за де цу.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: дра ма, књи жев ност, де ца, пу бли -
ка, ин ди ка то ри

Увод

Ма ке дон ска књи жев ност за де цу од ли ку је се
ши ро ким те мат ским об у хва том. И по ред то га

што се у овом ве ку пи сци нај ви ше кон цен три -
шу на са вре ме не те ме, ипак се са нај ве ћим спе -
ци фи ку мом на ме ћу пра знич ни тј. но во го ди -
шњи и фан та стич ни мо ти ви, нај ви ше из на цио -
нал не исто ри је и ње не фол клор не ри зни це. За
раз ли ку од пе снич ког и про зног ства ра ла штва
за де цу, драм ска књи жев ност је у Ма ке до ни ји
нај ма ње за сту пље на. Она је нај ве ћу екс пан зи ју
до жи ве ла се дам де се тих и осам де се тих го ди на
про шлог ве ка, то ком де ве де се тих оста је на ни -
воу но во го ди шњих крат ких сце на, док је у но -
вом ве ку има све ма ње. Ве ли ки део ма ке дон -
ских књи жев ни ка ко ји пи шу по е зи ју и про зу за
де цу ау то ри су и драм ских ко ма да са раз ли чи -
тим те ма ма, али то су углав ном крат ке сце не са
од ре ђе ном на ме ном или при го дом. Раз ви так
деч јег по зо ри шта од ве ли ке је ва жно сти не са -
мо са вас пит но-обра зов ног аспек та, већ и са
умет нич ког и на уч ног, бу ду ћи да ре цеп ци ја
дра ма за де цу им пли ци ра ре цеп ци ју са мих по -
зо ри шних пред ста ва, а то од де те та гра ди по -
тен ци јал ног по зо ри шног гле да о ца.

Те мат ска опре де ље ња дра ма за де цу исто су
та ко ве за на и за раз вој мо дер не тех но ло ги је,
као што су под ло жна и упли ву ино стра не деч је
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ли те ра ту ре. Но ви ме ди ји и те ка ко има ју утица -
ја на ди вер зи фи ка ци ју мо ти ва и те ма, а самим
тим и ау то ра и деч јих ре ци пи је на та. По сто је ве -
ли ке раз ли ке у мо ти ви ма, као и у кон струк ци -
ји са ме рад ње и ли ко ва деч јих ко ма да из се дам -
де се тих и осам де се тих го ди на про шлог ве ка у
од но су на са да шња де ла. Вир ту ел на ре во лу ци -
ја на ме ће ди на мич ни ји трет ман у скла па ња
драм ског тек ста, а с дру ге стра не на ла же и ком -
плек сни ју оп сер ва ци ју са мих мо ти ва, што је од
ве ли ког зна ча ја због на ви ке са вре ме ног де те та
ко је мо ра ви ше да се тру ди ка ко би одр жа ло па -
жњу, бу ду ћи да је, по сред ством но вих ме ди ја,
сва ко днев но из ло же но ви ше стру ким ви зу ел -
ним и звуч ним сти му лу си ма. 

Са мим тим, на ме ће се и по ми сао да су но ви
ме ди ји мо жда нај ве ћи „крив ци” за чи ње ни цу да
у ма ке дон ском драм ском про сто ру има све ма -
ње тзв. „це ло ве чер њих” драм ских тек сто ва за
де цу. Да ли то зна чи да у деч јој пер цеп ци ји, по -
де ље ној на со ци јал не мре же и сва ко днев но
при су ство те ле фо на, ско ро да не ма ме ста за ду -
жу кон цен тра ци ју на деч је ко ма де ко ји се чи та -
ју или гле да ју? Ка ко то ути че на мо ти ве и те ме
ко ји не из и ску ју озбиљ ни ји трет ман ка ко не би
по ста ли до сад ни и не про дук тив ни у сми слу по -
ру ке и по уч но сти?

Чи та лач ка и гле да лач ка ре цеп ци ја
деч је драм ске књи жев но сти

Ре цеп ци ја књи жев ног де ла ни је ста тич на ка -
те го ри ја, што би зна чи ло да у сво јој су шти ни
она не пред ста вља кон стан ту, не го је по све ди -
на мич на (Pe ters 2010: 315, 318). Мо дел ин диви -
ду а ли стич ког про у ча ва ња ре цеп ци је Вол ф ган -
га Изе ра (Wol fgang Iser) на уч ник Ханс Ро берт
Ја ус (Hans Ro bert Ja uss) про ши рио је ка те го ри -

јом вре ме на, осни ва ју ћи есте ти ку, тј. исто ри ју
ре цеп ци је у ужем сми слу (Ibid.: 324). Исто риј -
ске про ме не на чи на и аспек та ре цеп ци је књи -
жев ног де ла го во ре о раз ли чи тим ти по ви ма
рецеп ци је, ко ји су са вр ше но апли ка тив ни на
ви до кру ге оче ки ва ња са мих ре ци пи јен та. Ту
има мо на уму да је ре цеп ци ја упра во кључ ни
ин ди ка тор вред но ва ња јед ног умет нич ког де ла,
тј. ње гов пред у слов за пра вил но раз у ме ва ње и
оце њи ва ње (Тар та ља 2013: 195). 

Драм ска књи жев ност има двој ну ре цеп тив -
ност, с об зи ром на то да је у са мом свом на ста -
ја њу ин ди рект но по ве за на са ње ним прак тич -
ним по ста вља њем на сце ну. Де те-чи та лац по -
тен ци јал но озна ча ва де те-гле да о ца, а са мим
тим ре цеп ци ја драм ског књи жев ног де ла по ста -
је хи брид на, што би зна чи ло да се уло ге чи та о -
ца и гле да о ца про жи ма ју и, вред ну ју ћи драм -
ско де ло, ма ни фе сту ју и свој афи ни тет, па -
ралел но де тек ту ју ћи пре власт чи та тељ ског
насу прот гле да лач ком ре ци пи јен ту у се би. Ова
про жи ма ња и вред но ва ња ре цеп тив ног по ља
де те та, као сво ји су бли ма ти (ко ли ко год то зву -
ча ло ире вер зи бил но) на по вр ши ну из но се ње -
го ве афи ни те те, скло ност од ре ђе ним те ма ма и
мо ти ви ма. С дру ге стра не, ау то ри ко ји пи шу за
де цу отва ра ју тај спек тар деч јег афи ни те та, ну -
де ћи сво је мо тив ске опре де ље но сти и у од ре ђе -
ном ре цеп тив ном кру гу се раз ви ја кре а тив на
по ли ти ка драм ске књи жев но сти за де цу.

Кре ну ли смо од крај њег ста ди ју ма, од но сно
од ре цеп ци је књи жев но сти за де цу, ка ње ним
те ма ма и мо ти ви ма. Оно што се де те ту до па да,
што је у пр вом пла ну ње му за бав но, а у дру гом
по уч но у те сној је ве зи са идеј но-те мат ским
опре де ље њем јед ног драм ског де ла и тај про цес
је, за пра во, кру жан и за ви сан нај ви ше од ме диј -
ског мо де ла по зо ри ште –гле да лац. Гре јам (Gra -
ham) на гла ша ва пет нај ва жни јих по зи тив них
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вред но сти ан га жма на де це у по зо ри шту. То су:
за ба ва, пси хо ло шки раз вој, обра зо ва ње, ува жа -
ва ње есте ти ке и раз вој бу ду ће пу бли ке. 

Ба ве ћи се те мат ским прав ци ма и ин спи ра -
тив ним осо бе но сти ма пи са ца, по све ти ће мо па -
жњу пре се ку ма ке дон ске књи жев но сти за де цу
и ње ном исто риј ском раз вит ку.

Те мат ска опре де ље ња ма ке дон ске 
књи жев но сти за де цу

Ве ли ки је број ма ке дон ских књи жев ни ка ко -
ји су пи са ли за де цу. Ме ђу тим, ве ћи део њих пи -
сао је по е зи ју, при че и ро ма не, у мно го ма њој
ме ри драм ска де ла, а нај ма ње је оних чи ја је
спе ци јал ност би ла упра во стварање ко ма да за
де цу. На ша ана ли за се, углав ном, за сни ва на
при ло зи ма ан то ло ги ји ма ке дон ских драм ских
де ла за де цу на срп ском је зи ку, ко ја ће се уско -
ро по ја ви ти у из да њу Ин сти ту та за деч ју књи -
жев ност у Бе о гра ду, а у ко јој су за сту пље ни ко -
ма ди два де сет де вет ма ке дон ских аутора свих
ге не ра ци ја ко ји су пи са ли драм ске ко ма де за
де цу. То су: Ви дое Под го рец, Ван чо Ни ко ле ски,
Оли ве ра Ни ко ло ва, Гли гор По по ски, Алек сан -
дар Ку јун џи ски, Ана Цве та но ска, Бо рис Бо ја -
џи ски, Ва сил Пу јо ски, Вел ко Не дел ков ски, Ри -
сто Дав чев ски, Гор јан Пе тре ски, Вас ка Јо ва нов -
ска, Ели Ма ка зли је ва, Сто јан Та ра пу за, Ри сто
Дав чев ски, Ван чо По ла за рев ски, Вла до Ди мов -
ски, Биља на Цр вен ков ска, Не над Џам ба зов, Ки -
ро До нев, Хри сто Пе тре ски, Сла ви ца Да бев ска
Ки ров ска, Ли ла Ар со ва, Љи ља на Пан де ва, Гор -
да на Јеф ти мо ва, Та тја на Го го ска, Трај че Ка ца -
ров, Са шо Огне нов ски и То ми слав Осман ли. 

Овај пре сек го во ри да су че тр на ест од на ве -
де них пи са ца кла си ци, че тр на е сто ро при пад ни -
ци сред ње ге не ра ци је, а са мо јед на спи са те љи -
ца пред ста вља мла ђу ге не ра ци ју спи са те ља за

де цу. То све до чи о вр ло сла бом ин те ре со ва њу
пи са ца у Ма ке до ни ји у XXI ве ку за пи са ње ко -
ма да и њи хо во по ста вља ње на по зо ри шну сце -
ну. С дру ге стра не, мно ги од на ве де них ау то ра
на пи са ли су са мо јед но драм ско де ло за де цу, а
ве ћи на је ве ли ки део свог књи жев ног ан га жма -
на по све ти ла драм ском жан ру. То је та ко ђе ин -
ди ка ци ја ко ја ути че на ана ли зу ода бра них те ма
и мо ти ва.

Мо ти ви и те ме у драм ској књи жев но сти за
де цу уско су по ве за ни са оби мом са ме деч је
дра ме. На и ме, ма ке дон ска драм ска књи жев -
ност је се дам де се тих и осам де се тих го ди на
про шлог ве ка би ла при сут на и у лек ти ра ма, на
ра ди ју, у по зо ри шту, па и на те ле ви зи ји. Ова ме -
диј ска ра зно ли кост знат но опа да то ком де ве де -
се тих, а у XXI ве ку из у зет но је рет ка. Од ве ли -
ког ан га жма на ма ке дон ских пи са ца за де цу у
прав цу драм ског из ра жа ва ња оста ла је мо ти ви -
са ност, ве за на за раз не пра зни ке, нај ви ше за
Но ву го ди ну. Та ква је и ди на ми ка на ста ја ња ве -
ћи не крат ких ко ма да, док у овом ве ку оп ште
ме диј ске ди вер зи фи ка ци је тзв. „це ло ве чер њи”
ко мад за де цу сло ви за пра ву рет кост. Што се
ти че по зо ри шне ре цеп ци је у ин сти ту ци о нал -
ном сми слу, Се вер на Ма ке до ни ја има јед но по -
зо ри ште за де цу и мла де, у Ско пљу, у ко јем је
ма ке дон ска драм ска књи жев ност при сут на у
вр ло ма лом про цен ту. То ком по след ње три де -
це ни је XX ве ка, по зо ри шта су на сво јим ре -
перто а ри ма има ла и де ла за нај мла ђу пу бли ку.
Да нас, те а тар ска ак тив ност је у свих че тр на ест
по зо ри шта, ко ли ко их укуп но има у зе мљи,
знат но сла би ја.

Идеј но-те мат ска опре де ље ња по зна ти јих
драм ских ау то ра за де цу кре ћу се, углав ном, од
са вре ме них мо ти ва, пре ко фан та стич них, нај -
ви ше бај ко ви тих дра мо ле та, па до фол клор них
и мит ских те ма. 

ТЕМАТ: ЖАНРОВИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И ЖАНРОВСКА КЊИЖЕВНОСТ – НОВА ЖАНРОВСКА ИСТРАЖИВАЊА (II)

96 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/02



Са вре ме не те ме

Две тре ћи не ау то ра ин спи ри са но је те ма ма
из са вре ме ног жи во та, ко је об у хва та ју углав -
ном по ро дич не про бле ме и те шко ће ко је де -
ца има ју у по гле ду школ ских оба ве за. На рав но,
у не ким дра мо ле ти ма при ме ћу је мо и из ве -
сну ин тер ди сци пли нар ност, ко ја под ра зу ме ва
укљу чи ва ње од ре ђе них фан та стич них еле мен -
та, па и ли ко ва жи во ти ња (в. В. Под го рец, Г. Пе -
тре ски, Ели за бе та Јон чић), док се у не ки ма као
под те ме ја вља ју и при год ни до га ђа ји, на при -
мер Но ва го ди на са не из бе жним Де да Мра зом,
јел ком и Сне шком Бе ли ћем (В. Под го рец, Б.
Цр вен ков ска, Х. Пе тре ски, С. Огне нов ски). Са
дру ге стра не, мо ти ви из са вре ме ног жи во та нај -
а пли ка тив ни ји су на до ма ће про бле ме ко ји
про из ла зе из ге не ра циј ских не спо ра зу ма из ме -
ђу де це и ро ди те ља, као и уче ни ка са вр шња ци -
ма. Нај ин те ре сант ни је у овим те ма ма је то што
се ау то ри др же пр вен стве но по уч ног ци ља. За -
плет је у нај ве ћем бро ју де ла ко ми чан, а ка та -
стро фа је то ли ко бла га да увек усту па ме сто
неиз бе жној по у ци. Жи во ти ње пред ста вља ју
сим бо ле до бро те и зла, а при кон стру и са њу фа -
бу ле дра мо ле та па жња се по кла ња и ра зним
пра зни ци ма и све ча но сти ма у ко ји ма де ца с
ужи ва њем уче ству ју, те се и та ко до при но си
ком плек сно сти мо ти ва.

Бај ке

Јед но од нај ве ћих умет нич ких до стиг ну ћа
ма ке дон ске драм ске књи жев но сти за мла де
сва ка ко су тзв. но ве бај ке. Ри сто Дав чев ски и Ва -
сил Пу јов ски не гу ју ко ма де за де цу ко ји има ју
струк ту ру бај ке, са но вим ко мич ним ју на ци ма
ко ји од го ва ра ју кла сич ном кон струк ту и по дра -

жа ва њу кра ља, прин ца, прин це зе и ло шег са вет -
ни ка, гла сни ка, чу до ви шта и, на рав но, ле пог
мла ди ћа са се ла ко ји осва ја прин це зи но ср це.
Та кви су сјај ни ко ма ди Бр ко ви ге не ра ла Ро ко кај -
ка, Ша шле из За шла, Краљ Кул ску ле Пр ви и
оста ли, ко ји ва же за кла си ке ма ке дон ске драм -
ске књи жев но сти за де цу. По ред ових из бо ра, ту
су и бај ко ви ти ко ма ди за де цу Афро ди те Кир -
ја ков ске (Ка ко по ста ти цар), и Ру со ми ра Богда-
нов ског – Чу до ви шта из на шег гра да и Ре клам -
на бај ка, ко ја је још на ре пер то а ру по зо ри шта
за де цу и мла де у Ско пљу. Мо ти ви бај ке у ма -
ке дон ској драм ској књи жев но сти при лич но су
„на то пље ни” ко ме ди о граф ским еле мен ти ма,
ка ко би де ца, и као књи жев ни и као по зо ри шни
ре ци пи јен ти, све мит ске не да ће схва ти ла на
нај бо љи мо гу ћи на чин. Ко ме ди ја ко ју прак ти -
ку ју ови ау то ри вр ло је уда ље на од кла сич них
бај ки ко је су де ца на ви кла да чи та ју или гле да -
ју на сце ни. На и ме, ко мич ни ли ко ви кра ља и
фар сич ни ли ко ви плем ства и гла сни ка, као и
ру сти кал но обо је ни ли ко ви хе ро ја, пред ста вља -
ју мо ти ве ко ји су вр ло уско по ве за ни са овим
под не бљем и то ове ко ма де чи ни ори ги нал ним
и ин те ре сант ним. Ипак, узи ма ју ћи у об зир це -
ло ку пан из бор ау то ра и њи хо вих де ла, про цен -
ту ал но их је вр ло ма ло. Они спа да ју у ону пре -
о ста лу тре ћи ну, за јед но са дру гим мо ти ви ма и
те ма ти ма драм ске књи жев но сти за де цу.

Фол клор не те ме

Мо ти ви из ма ке дон ског фол кло ра ти пич ни
су за ста ри ју ге не ра ци ју дра ма ти ча ра за де цу, и
по ред то га што је ис тра жи ва ње ју на ка и при ча
из на род не књи жев но сти увек иза зов. Сре бр на
ја бу ка и Па мет не гла ве Оли ве ре Ни ко ло ве
упра во су на дах ну ти на ци о нал ним фол кло ром.
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Њи хо ва драм ска струк ту ра ве о ма је па ра диг -
матич на, док је ко мич ни дра мо лет То шо ма ке -
дон ског кла си ка Ван ча Ни ко ле ског пр ви ма ке -
дон ски драм ски текст за де цу ко ји се по сво јој
стил ско-је зич кој струк ту ри сма тра ти пич ним
обра сцем фол клор не об ра де. Мо ти вом Кра ље -
ви ћа Мар ка ба вио се Са шо Огне нов ски у тек сту
Обич на бај ка, ко ја је пре ве ден и об ја вљен на
срп ском је зи ку. 

Би блиј ске те ме

Но ви цар – би блиј ска драм ска при ча по зна -
тог књи жев ни ка То ми сла ва Осман ли ја, је ди ни
је ко мад за де цу ин спи ри са ним би блиј ском те -
ма ти ком, Хри сто вим ро ђе њем. Пи сан је у сти -
ху ко ји је вр ло при сту па чан де ци свих уз ра ста.
Не дав но је ова књи га до жи ве ла и сво је дру го
изда ње, ко је је иза зва ло ве ли ко ин те ре со ва ње и
чи та ла ца и кри ти ча ра.

Те мат ска опре де ље ња по зо ри шних 
ре пер то а ра за де цу

Ин тер ме ди јал ност је ти пич на са мо за драм -
ску ли те ра ту ру. Или је мо жда бо ље ре ћи: нај ви -
ше за њу, ако узме мо у об зир дра ма ти за ци је ро -
ма на или при ча. Има ју ћи у ви ду деч ју пер цеп -
ци ју, ов де је реч о ре пер то ар ској по ли ти ци и о
по те зи ма по зо ри шних ин сти ту ци ја да се драм -
ска де ла ин сце ни ра ју. Ако из у зме мо По зо ри -
ште за де цу и мла де у Ско пљу, сли ка о оста лим
те а три ма за мла де вр ло је раз о ча ра ва ју ћа.
Драм ски тек сто ви за де цу се у оста лим те а тар -
ским ку ћа ма по ста вља ју нај че шће по во дом Но -
ве го ди не, или су са став ни део до дат ног ан га -
жма на кон крет ног по зо ри шта. На рав но, ста -

бил на ре пер то ар ска по ли ти ка под ра зу ме ва
чвр сту ко му ни ка ци ју са ау то ри ма, раз го вор о
мо гу ћим те мат ским опре де ље њи ма, као и бо -
љу стра те ги ју, ко ја се од но си на по ли ти ку не го -
ва ња мла ђе пу бли ке као по зо ри шних ре ци пи -
је на та. 

И у пе ри о ду док ма ке дон ска по зо ри шна
ствар ност ни је по се до ва ла спе ци ја ли зо ва но по -
зо ри ште за де цу (сам крај XX ве ка), она је ипак
мо гла да се по хва ли из ве сном по зи тив ном ди -
се ми на ци јом ли те ра ту ре за де цу, ко ја је под ра -
зу ме ва ла мо ти ви са ност ма ке дон ских ау то ра да
пи шу за де цу и да се њи хо ви тек сто ви по ста -
вљају на сце ну. Та ко су тек сто ви Р. Дав чев ског,
О. Ни ко ло ве, Р. Бог да нов ског, А. Кир ја ков ске,
В. Пу јов ског и В. Не дел ков ског на ла зи ли сво је
ме сто на сце на ма свих по зо ри шта у Се вер ној
Ма ке до ни ји. По ме ну ти и дру ги ау то ри ко ји су
се ба ви ли те ма ма из ма ке дон ског фол кло ра и
исто риј ске про шло сти, али исто вре ме но и мо -
дер ним мо ти ви ма, из не дри ли су пред ста ве ко -
је су до жи ве ле ре кор дан број из вед би. На рав -
но, ови ко ма ди су ма ње игра ни у од но су на дра -
ма ти за ци је кла сич них деч јих де ла, као што су
Пи но кио, Хај ди, Цр вен ка па, Сне жа на и се дам па -
ту ља ка итд. Ме ђу тим, њи хо ва те мат ска об у -
хват ност тре ба ло је да и да ље бу де ин спи ра ци -
ја, и у ре пер то ар ском и у умет нич ком сми слу. 

По ја вом но вог по зо ри шта за де цу и мла де,
оста ле по зо ри шне ку ће као да су ре те ри ра ле и
ти ме уда љи ле де цу од са ме сце не, те је њи хо ва
мо гућ ност по зо ри шне ре цеп ци је све де на на
ми ни мум. По зо ри ште за де цу и мла де осно ва -
но је 1990. го ди не и се зо ну је за по че ло ма ке -
дон ским драмским тек стом Чу до ви шта из нашег
гра да Ру со ми ра Бог да нов ског, у ре жи ји Ко ле та
Ан ге лов ског. Те мат ска опре де ље ња ко ма да ко -
ји се по ста вља ју на сце ну овог по зо ри шта раз -
ли чи та су. Ана ли зи ра ју ћи ре пер то ар у по след -
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њих де сет го ди на, тј. че тр де сет пре ми је ра, очи -
глед но је да је са мо осам ра ђе но по ма ке дон -
ским ко ма ди ма за де цу: 

– Шта је си ле џи ја, по тек сту Гор ја на Ми ло -
шев ског, 

– Зе мља у ко јој се ни ка да не стиг не, мју зикл
по пред ло шку Ви о ле те Џо ле ве,

– Сне жна кра љи ца, по тек сту Би ља не Крај -
чев ске, 

– Ги га ме га бај ка, по тек сту Гор ја на Ми ло -
шев ског (по при ча ма Шар ла Пе роа), 

– Бај ка о ца ру Нај, по тек сту Сне жа не Иљов -
ске На у мов ске, 

– Ре клам на бај ка, по тек сту Ру со ми ра Бог да -
нов ског, 

– Ма ке дон ска при ча, ра ђе на по ма ке дон ским
на род ним при ча ма, и 

– Ули ца цве ћа, по тек сту Ки ра До не ва. 

Што се по зо ри шта ти че, ту је си ту а ци ја са -
свим дру га чи ја. Нај ви ше па жње по све ћу је се
мо ти ви ма са вре ме них бај ки, али и кла сич ним
узо ри ма. Са мо две пред ста ве ра ђе не су по тек -
сто ви ма ко ји тре ти ра ју са вре ме не те ме, од ко -
јих се јед на ба ви про бле ми ма де це у сред њој
шко ли. Ово по зо ри ште је свој нај ве ћи успех до -
жи ве ло упра во с пред ста вом Ма ке дон ска при -
ча, ко ја се осла ња на на род ну књи жев ност, и ко -
ја је код мла дих гле да ла ца би ла нај бо ље при -
мље на. Та ко ђе, овен ча на је и нај ве ћим бро јем
на гра да на ме ђу на род ним и до ма ћим фе сти ва -
ли ма (Под го ри ца, Ба ња Лу ка, Су бо ти ца, Кра гу -
је вац). 

Упо ре ђу ју ћи оба ти па ре цеп ци је (књи жев ну
и по зо ри шну), до ла зи мо до кон ста та ци је да се
они ме ђу соб но до пу њу ју, и по ред то га што су у
ве ли кој ме ри за ви сни од оби ма до ступ не ли те -
ра ту ре и по зо ри шних пред ста ва. Ди вер зи фи ка -
ци ја де це ге не ри ше пра ву про дук тив ност њи хо -

ве ре цеп ци је ко ја је у ве ли ком про цен ту за ви -
сна од афи ни те та, по тре бе за за ба вом (ко ја је
нај при мар ни ја) и ни во ом еду ка тив но сти про -
дук та (ли те рар ног и по зо ри шног). Ви зу ел ни до -
жи вљај код де це је при ма ран, и по ред то га што
је књи жев ни про дукт че шће до ступ ни ји. За то се
са вре ме не те ме бо ље укла па ју и код ау то ра и
код де це. Бај ка је увек ви ше под ло жна ви зу е ли -
за ци ји, што се вр ло до бро ви ди и у ге не рал ном
ре пер то а ру по ме ну тог по зо ри шта. Ве ли ки про -
це нат (65%) свих пред ста ва у по след њих де сет
го ди на је су дра ма ти за ци је и ин сце на ци је кла -
сич них и но вих бај ки. 

По сто ји још је дан вр ло ва жан и ко ри стан
инди ка тор за да ље ис тра жи ва ње, а то су ли ко -
ви. Оно што нај ви ше оста је у деч јем се ћа њу је -
су ју на ци са мог ко ма да, па је са мим тим и њи -
хо во кре и ра ње ско ро увек за ви сно од са мог
моти ва и при че. Сва ка ко да се и са еду ка тив ног,
али и са за бав ног аспек та, де ца нај ви ше при -
кла ња ју по зи тив ним ли ко ви ма. Мо тив ска опре -
де ље ња у на ве де ним ти по ви ма ре цеп ци је од ре -
ђу ју етич ку и пси хо ло шку ка рак те ри за ци ју
лико ва и њи хо ву по ве за ност са деч јом сва ко -
днев ни цом. Де ца се у ве ли ком бро ју слу ча је ва
иден ти фи ку ју са ли ко ви ма ко ји на њих оста -
вља ју нај сна жни ји ути сак. Што се ти че по зо ри -
шне ре цеп ци је, ма ли гле да о ци нај ви ше се по и -
сто ве ћу ју са по зи тив ним ли ко ви ма ју на ка и
прин це за, а го то во ни кад са не га тив ним. Код
књи жев них ре цеп ци ја нај ва жни ји тре ну так је
по уч ност, по ве за на са си ту а ци ја ма из сва ко -
днев ног жи во та, где се де ца опет по и сто ве ћу ју
са вр шња ци ма ко ји чи не до бре и ле пе ства ри, а
не са они ма ко ји су не ва ља ли. Про цес иден ти -
фи ка ци је је ире вер зи би лан и де лу је ин спи ра -
тив но на ау то ре, ко ји и на тај на чин успе ва ју да
де тек ту ју ин те ре со ва ње нај мла ђе пу бли ке и за -
тим се при кло не од ре ђе ним мо ти ви ма. 
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Ипак, оно што је нај ва жни је у сми слу обо га -
ћи ва ња књи жев них по ну да је сте де тек то ва ње
те ма и мо ти ва ко ји до сад ни су раз ма тра ни, а
ко ји се ти чу но вог на чи на раз ми шља ња у да на -
шњем ди ги тал ном до бу. Но ви ме ди ји су, по свој
при ли ци, драм ску књи жев ност за де цу гур ну ли
у дру ги план. Она је ди на мич на, нео п те ре ће на
ду гач ким опи си ма и пре оп шир ним тек сто ви ма.
Но ви ме ди ји (со ци јал не мре же, ком пју тер ске
игри це итд.) мо гу и те ка ко да бу ду те ма но ве
драм ске књи жев но сти за де цу. У XXI ве ку ви -
зуел ни тре ну так је вр ло дра го цен и не за о би ла -
зан. Дра ма тур ги ја ко ја ће у да на шње вре ме сле -
ди ти жи вот ни пра вац де це отво ри ће и но ве
изра зе, зна че ња, игру, а с тим ће де цу вра ти ти
у по зо ри ште на ве ли ка вра та. 

За кљу чак

У по ку ша ју да по ве же мо те ме и мо ти ве у ма -
ке дон ској драм ској књи жев но сти за де цу и оба
ти па ре цеп ци је (по зо ри шни и књи жев ни), мо -
ра мо има ти у ви ду ког ни тив ни ин стру мен та ри -
јум де це у том про це су. Да кле, два су ак та нај -
ва жни ја у на ве де ним ти по ви ма ре цеп ци је: акт
чи та ња и акт пер цеп ци је. Акт чи та ња има пред -
знак без у слов но сти, по што је је ди ни без ко јег
се не мо же ни у ре ла ци ји са но вим ме ди ји ма.
Пе терс го во ри о „ак ту чи та ња у по ну ђе ном кул -
тур ном кон тек сту” (2010), та ко да хер ме не у -
тич ко пр о ши ри ва ње пр о бле ма ре цеп ци је до -
носи и ком плек сно ту ма че ње са ме ре цеп ци је,
ко ја је код де те та вр ло спе ци фич на, с об зи ром
на то да је ње гов са знај ни и ин те лек ту ал ни ни -
во још у ста ди ју му раз во ја. 

Вра ћа ју ћи се мо ти ви ма и те ма ма драм ске
књи жев но сти за де цу, до ла зи мо до кон ста та ци -
је да је по треб но пр о ши ре ње те мат ских опре -

де ље ња, ка ко би се умет нич ко и жи вот но ис ку -
ство са мог ау то ра (ко ји је не ка да и сам био де -
те) су сре ло са но во сте че ним ди ги тал ним ис ку -
ством де це XXI ве ка. То сва ка ко не зна чи да
дете тре ба да на пу сти књи гу и да сво ју па жњу
по кло ни ис кљу чи во елек трон ском на чи ну пра -
ће ња ма те ри је. Ди ги тал но ис ку ство де те та зна -
чи отва ра ње ње го вог со ци јал ног и дру штве ног
аспек та, као и ње го во пре тва ра ње у естет ско-
-умет нич ки пр о из вод. На тај на чин ће се умет -
нич ко де ло, од но сно драм ски текст, на ћи у
другим ме ха ни зми ма деч јег за па жа ња и за кљу -
чи ва ња, а драм ске рад ње, за јед но са ли ко ви ма,
би ће до жи вље не као дру га чи је и ин те ре сант -
није. 

Ре кли смо да је драм ска књи жев ност као род
ди на мич ни ја од дру гих књи жев них жа нр о ва и
вр ста. Жи вот у XXI ве ку је ра зно вр стан и ди -
нами чан, а вре ме је као ка те го ри ја вр ло уско
ве за но за са му жи вот ну фи ло зо фи ју и пр о ми -
шља ње умет но сти ко ја је са да до ступ на и де те -
ту, на раз не на чи не и у сва ко до ба. Да ља ис пи -
ти ва ња у овим прав ци ма ви ше су не го по треб -
на и по жељ на. 

ИН ТЕР НЕТ ИЗ ВОР
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ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Ђу рич ко вић, Ми лу тин, Са шо Огне нов ски. Ан то ло ги ја
ма ке дон ске дра ме за де цу. Бе о град: Ин сти тут за деч -
ју књи жев ност, 2021 (у при пре ми).

Тар та ља, Иво. Те о ри ја књи жев но сти. Бе о град: За вод за
уџ бе ни ке, 2013.

Pe ters, Joc hen-Ul rich. Wir kungsthe o rie und Rezeption-
sästhetik. Schmid, Ul rich (hrsg.). Li te ra turt he o rien des

ТЕМАТ: ЖАНРОВИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И ЖАНРОВСКА КЊИЖЕВНОСТ – НОВА ЖАНРОВСКА ИСТРАЖИВАЊА (II)

100 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/02



20. Ja hr hun derts. Stut tgart: Phi lipp Rec lam, 2010,
313–326.

Wil pert, Ge ro v. Sac hwör ter buch der Li te ra tur. Stut tgart:
Al fred Kröner Ver lag, 1969.

Zo be ni ca, Ni ko li na. Com mu ni ca tion, Cul tu re, Cre a tion.
New Sci en ti fic Pa ra digms. Arad: „Va si le Gol dis,” Uni ver -
sity Press – No vi Sad: Fon da tia Evro pa, 2015.

Sa šo T. OGNE NOV SKI

MO TI VES AND THE MA TIC 
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RE CEP TION

Sum mary

It is evi dent that Ma ce do nian dra ma tic li te ra tu re for
chil dren and young adults is in gre at dec li ne in North
Ma ce do nia. Chil dren’s plays that fil led the Ma ce do nian

sta ges and had gre at fe ed back with the youn gest, both li -
te rary and the a tri cal au di en ces, are run ning out. This pa -
per de als with two in di ca tors of Ma ce do nian chil dren’s
dra ma tic li te ra tu re: the ir the ma tic de ter mi na ti ons and
the re cep tion of the Ma ce do nian youn gest au di en ce.
Both in di ca tors ha ve the ir own re se arch, and the re sults
cre a te this pa per which sho uld show the re a sons and the
need for chil dren’s dra ma in North Ma ce do nia. The se -
ven ti es and the eig hti es of the past cen tury bro ught great
playwrights for chil dren such as Oli ve ra Ni ko lo va, Gli gor
Po pov ski, Sto jan Ta ra pu za, Vel ko Ne del kov ski, etc.,
whose plays for chil dren we re played and we re of gre at
im por tan ce for edu ca ti o nal pro grams. En te ring the new
cen tury and new tec hno lo gi cal pro gress se ems to ha ve
slo wed down Ma ce do nian chil dren’s dra ma. Ex trac ting
the re a sons for that, as well as exa mi ning ex ter nal in di -
ca tors for the dec li ne of chil dren’s dra ma li te ra tu re are
of gre at im por tan ce for this work, which sho uld be an
alarm for wri ters in North Ma ce do nia to lean the ir ta lent
to wards mo ti ves and to pics for wri ting chil dren’s plays.

Key words: dra ma, li te ra tu re, chil dren, au di en ce,
indi ca tors
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СА ЖЕ ТАК: У пр вом де лу ра да на ве де ни су на чи ни
на стан ка дра ма за де цу и по ку шај ње ног де фи ни са ња.
Пред ста вље не су и раз ли чи те фа зе раз во ја деч је дра -
ме, од Дру гог свет ског ра та до да на шњих да на. Ме ђу -
тим, ако дра ма за де цу (и од ра сле) не бу де по ста вље -
на на сце ну у ра спо ну од не ко ли ко го ди на на кон ње -
ног на стан ка, на ред до ла зе но ви пи сци и њи хо ве но ве
дра ме. Овај рад је ма ли при лог пре вред но ва њу за бо -
ра вље них и за по ста вље них драм ских пи са ца за де цу,
ко ји су ства ра ли кра јем XX ве ка. Ива ни не играч ке, Ка -
ме на ср ца, Ви лин ска ме та фи зи ка и Три пра се та Ма ри -
не Ми ли во је вић упри зо ре не су на сце ни и еми то ва не
као ра дио-дра ме али ни су еви ден ти ра не ни вред но ва -
не у ан то ло ги ја ма и те о риј ским тек сто ви ма. У овом ра -
ду је за ана ли зу при ме ње на те о ри ја пост мо дер ни зма,
ко ја омо гу ћа ва да се уз по моћ раз ли чи тих стра те ги ја
от кри ју мо гу ћи пу те ви ту ма че ња ње них дра ма. 

KЉУЧНЕ РЕ ЧИ: дра ме за де цу, играч ке, ви ле, ме -
та фи зи ка, пост мо дер ни зам

Дра ме за де цу ве о ма су че сто ин спи ри са не
не ком бај ком, мо гу да бу ду дра ма ти за ци је ро -
ма на из на ше или свет ске књи жев но сти, об ра -
де при ча, еп ских пе са ма, а у но ви је вре ме и део
кре а тив ног про це са при ме ње не дра ме/по зо ри -
шта. На рав но, ау тор(ка ) дра ме за де цу мо же да
се од ва жи и на пи са ње тек ста ин спи ри са ног бај -
ко ви тим прин ци пи ма или на упо тре бу ме ша ви -
не раз ли чи тих тек сто ва у од ре ђе ном кон тек сту.
Мно ги те о ре ти ча ри су по ку ша ли да де фи ни шу

дра му за де цу, а јед на од мо гу ћих де фи ни ци ја
гла си: „Дра ма за де цу је драм ско-сцен ска
струк ту ра ко ја је по свом је зи ку и са др жа ју при -
сту пач на, од но сно на ме ње на де ци раз ли чи тог
уз ра ста” (Mla đe no vić 2009: 48). Бра ни слав Кра -
вља нац је у Пред го во ру за сво ју Ан то ло ги ју срп -
ске дра ме за де цу њен по сле рат ни раз вој по де -
лио на че ти ри пе ри о да: од 1944. до 1954; од
1954. до 1965; за тим од 1966 (дра ме за де цу
Алек сан дра По по ви ћа) до 1994, а че твр та фа за
тра је од 1994. до да нас. Кра вља нац об ја шња ва
да су иза бра ни ау то ри об у хва ће ни јер „озна ча -
ва ју по че так јед ног пе ри о да или ета пе, од но сно
за че так јед ног жан ра”, док не ки ау то ри ни су до -
би ли сво је ме сто услед „огра ни че ног про сто ра”
(Кра вља нац 2001: 18). Кра вљан че ва Ан то ло ги -
ја об ја вље на је 2001. и за вр ша ва се тек стом Ма -
чор у чи зма ма Иго ра Бо јо ви ћа, али у прет ход -
них че тврт ве ка мно го то га се до го ди ло. Глу мац
и драм ски пи сац за де цу Бран ко Ми ли ће вић
Коц ки ца ау тор је чи та вог опу са упри зо ре них
дра ма за де цу, ре но ми ра ни ро ма но пи сац и дра -
матург Бран ко Ди ми три је вић на пи сао је не -
коли ко дра ма за де цу, а ту су и све при сут ни ји
ау то ри ко ји су би ли уче сни ци про јек та „Но ва
дра ма” (Ма ја Пе ле вић, Ми ња Бо га вац и Ми ле -
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на Де по ло). У „Азбуч ном по пи су срп ских драм -
ских пи са ца и де ла за де цу“, у књи зи Од ли ке
драм ске бај ке Ми ли во ја Мла ђе но ви ћа, на ве де -
ни су ау то ри упри зо ре них дра ма за де цу у по -
зо ри шти ма Ср би је од пе де се тих го ди на XX ве -
ка до 2006. го ди не. У овом ис црп ном спи ску
еви ден ти ра ни су и тек сто ви по је ди них но во го -
ди шњих пред ста ва. Све је на из глед ту, али не -
ма ни по ме на о дра ма ма за де цу Ива ни не играч -
ке, Ка ме на ср ца, Ви лин ска ме та фи зи ка, Три
пра се та Ма ри не Ми ли во је вић, па чак ни но во -
го ди шње Прин цес жур ка – ха ос бај ке По зо ри шта
„Бо шко Бу ха”, ко ја је има ла и хит пе сму ко ја се
бе со муч но вр те ла на ТВ 3К. 

У овом ра ду, дра ме за де цу Ма ри не Ми ли во -
је вић ана ли зи ра не су уз при ме ну те о ри је пост -
мо дер ни зма, што је кров ни тер мин за раз ли чи -
те по јав не об ли ке умет нич ког ства ра ла штва. За
ана ли зу дра ме Ива ни не играч ке ко ри шће на је
те о ри ја мо гу ћих све то ва Бра је на Мак хеј ла
(Brian McHa le), ко ји сма тра да се за раз у ме ва -
ње пост мо дер ни зма мо же при ме ни ти Ја коб со -
нов (Ро ман Оси по вич Ја коб сон) по јам до ми -
нанте:

[...] док мо дер ни зам ка рак те ри шу епи сте мо ло -
шка, п. ка рак те ри шу он то ло шка пи та ња (Шта је
свет, ка кви све то ви по сто је, ка ко су они кон сти -
ту и са ни, по че му се раз ли ку ју? Шта се до га ђа ка -
да се раз ли чи те вр сте све то ва кон фрон ти ра ју,
или ка да се гра ни це из ме ђу њих на ру ше? (под ву -
као М. М.) На ко ји на чин по сто ји текст, а на ко -
ји свет (или све то ви) ко ји про јек ту је? (Po po vić
2010: 558). 

Ау тор ка кон сти ту и ше не је дан већ три сцен -
ска све та: свет љу ди (од сут на де ца Иван и Ива -
на и њи хо ви ро ди те љи, уз по ја ву ча роб ња ка),
свет игра ча ка и свет па цо ва. Ови све то ви упу -
ће ни су јед ни на дру ге али не функ ци о ни шу до -

бро. Ка да су кон фрон ти ра ни, играч ке су угро -
же не и од стра не обе сне де це и од стра шних па -
цо ва. 

Увре же но и без мно го ми сли по др жа ва но уве -
ре ње да су де ца до бра и ми ло сти ва за то што су
ма ла и не мо гу без бри ге од ра слих, би ва озбиљ -
но уз др ма но у Ива ни ним играч ка ма, Иван и Ива -
на, на из ве стан на чин глав ни ју на ци овог мју зи -
кла за де цу, ма да се у ње му не по ја вљу ју, раз ма -
же ни су и без о се ћај ни. Ло ме и са ка те сво је
играч ке, а он да их, зна ју ћи да ће до би ти но ве, ба -
ца ју на ђу бри ште. На ђу бри шту вла да ју стра шни
па цо ви, страх и тре пет за ме две да, ко ји не ма сре -
ће у љу ба ви (све до са мог кра ја при че), лут ку ко -
ја че ка прин ца на бе лом ко њу, за хва ли са вог вој -
ни ка, ро бо та. Ме ђу тим, као и у свим бај ка ма, и
у Ива ни ним играч ка ма по сто ји сре ћан из лаз (Se -
le nić 1992: 110). 

Про фе сор Сло бо дан Се ле нић оправ да но ука -
зу је на то да су обе сна де ца Иван и Ива на одсут -
ни глав ни ју на ци дра ме за де цу Ива ни не играч -
ке. Пре ма то ме, играч ке тр пе по сле ди це њи хо -
вог по на ша ња и са мо је пи та ње вре ме на ка да ће
за вр ши ти на сме тли шту, као плен па цо ва. У
скла ду са тим на сту па и кри за иден ти те та књи -
жев ног (драм ског) ју на ка у пост мо дер ни зму, о
че му пи ше Вла ди сла ва Гор дић: 

Нај ве ћа жр тва зна ков ног и конвенциjског ха -
о са (у пост мо дер ни зму, прим. М. М.) је књи -
жевни ју нак: он ви ше не зна ни да ли му ње го ва
при ча, текст хра бро сти и из др жљи во сти, већ
прет хо ди или тек пред сто ји, да ли је иза или
испред ње га. Он не зна шта при ча и свет де ла од
ње га оче ку ју (2000: 7).

Играч ке, ак те ри дра ме Ма ри не Ми ли во је -
вић не зна ју ка ква је њи хо ва при ча и шта их че -
ка у бу дућ но сти, али жељ ни су про ме не. Оне
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го во ре, ми сле, осе ћа ју и има ју ду шу, што их
раз ли ку је од де фи ни ци је да су то „сва сред ства
ко ји ма се де те слу жи у игри” (Ka me nov 2009:
161). Ау тор ка у увод ној на по ме ни од ре ђу је но -
си о це рад ње и хро но топ дра ме за де цу Ива ни не
играч ке: „Ви три на за играч ке, у ви три ни вла да
ха ос. Са да је ноћ, на сре ди ни ви три не се ди ме -
двед. Он без у спе шно се би на ме шта уво”. На
осно ву ове на по ме не мо же мо за кљу чи ти да
Иван и Ива на, као и њи хо ве играч ке, жи ве у
ста ну у ко ме су ро ди те љи од ре ди ли где шта тре -
ба да сто ји. Играч ка ма је ме сто у ви три ни (као
и вред ним књи га ма), а о ре ду ве ро ват но тре ба
да во де ра чу на де ца. Ка ко су ро ди те љи рет ко
код ку ће, ви три на је у ха о су, де ца не уме ју да
осми сле игру и он да оште ћу ју играч ке. Ме ди је
оште ће но уво, а лут ки јед но око, чи ме је на ру -
ше на ње на ле по та и „мо гућ ност да јед ног да на
на ђе прин ца на бе лом ко њу”. 

У на став ку дра ме ау тор ка ко ри сти дра ма тур -
ги ју по тра ге, ко ја се као про ве ре но сред ство на -
ра ци је при ме њу је у не мим фил мо ви ма, у да на -
шњим игра ним, ани ми ра ним и ТВ фил мо ви ма,
као и у се ри ја ма. Ју на ци дра ме (Вој ник, Лут ка,
Ме да), а ка сни је и Ро бот, не спрем ни су и упла -
ше ни, по пут де це ко ја се но ћу ис кра да ју и кре -
ћу у аван ту ру. Не при ја те љи игра ча ка су Шеф
па цо ва и ње го ва два по моћ ни ка ко ји вла да ју ђу -
бри штем, на ко јем за вр ша ва ју од ба че не играч -
ке, али ови не га тив ци же ле да про ши ре сво је
цар ство. Пре ма то ме, ау тор ка при бе га ва па ра -
лел ној мон та жи (као на фил му) две ју по тра га:
Лут ке и ње не дру жи не, ко ји тра га ју за ча роб ња -
ком по пра вља чем игра ча ка и Ше фа па цо ва (са
дво ји цом по моћ ни ка) ко ји по ку ша ва не мо гу ће
– да осво ји Лут ку. Пре ва зи ла же њем опа сних
пре пре ка (ђу бри ште, ау то бу ска и трам вај ска
ста ни ца), али и посетом „иди лич ној про дав ни -
ци” игра ча ка (где вла да му дра со ва), ју на ци

дра ме до ла зе до ча роб ња ка, ко ји ће ре ши ти њи -
хо ве про бле ме та ко што ће де цу по са ве то ва ти
да бу ду до бра пре ма играч ка ма. Хва ли са ви вој -
ник осва ја ср це ла ко ми сле не лут ке ко ја до би ја
„фалш” прин ца, до ду ше без бе лог ко ња и под -
ра зу ме ва не хра бро сти, а пра ви ју нак ове дра -
ме, Ме да, на ла зи љу бав код се би срод не ме две -
ди це у ча роб ња ко вом ста ну. 

Ива ни не играч ке до са да ни су по ста вља не на
сце на ма про фе си о нал них по зо ри шта за де цу,
али је су из во ђе не у ама тер ским те а три ма. На
осно ву при че и ди да ска ли ја овај ко мад мо же
би ти атрак ти ван мју зикл за де цу, са оби љем пе -
са ма и ига ра. Дру га мо гућ ност је по став ка у по -
зо ри шти ма лу та ка. По треб но је има ти ве ру у
лут ку, да ци ти рам на слов књи ге Еди ја Ма ја -
рона (Edi Ma ja ron). Ми ли во је ви ће ва је ту ве ру
по ка за ла: у ње ном ко ма ду, играч ке (лут ке) се
бу не, тра же ћи да их њи хо ви вла сни ци во ле, по -
шту ју и да се бри ну о њи ма. 

У дра ми Ка ме на ср ца ау тор ка ис тра жу је про -
жи ма ње све то ва у ду ху пост мо дер ни зма. Овог
пу та при ка зу је спо ља шњи и уну тра шњи свет
сво јих ју на ка (де це и мла дих) без ро ди те ља, и
до га ђа је ка да се ови све то ви кон фрон ти ра ју а
гра ни це сру ше. Ми ли во је ви ће ва је Ка ме на срца
скром но ока рак те ри са ла као „драм ску игру”, у
ко јој је посреди „при ча о бор би до бра и зла ко -
ја се од ви ја у нај скро ви ти јем, нај там ни јем и
нај та јан стве ни јем ме сту на све ту – у ду ши”. Ове
ре чи асо ци ра ју на то да је ин спи ра ци ја за ко -
мад био мо ра ли тет: име на ли ко ва да та су им
пре ма њи хо вим осо би на ма (ког но ми ја) (в. Po -
po vić 2010: 449–450).

У дра ми, ау тор ка при ка зу је по тра гу дво је де -
це и дво је њи хо вих не што ста ри јих са пут ни ка
за не ви дљи вом Ба ба ро гом по име ну Страх и
Сум ња. Ова че твор ка у ства ри же ли да раз ре ши
су коб са јун гов ском Сен ком: 
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Ну жна и нео п ход на ре ак ци ја ко лек тив но не -
све сног из ра жа ва се у ар хе тип ски об ли ко ва ним
пред ста ва ма. Су срет са са мим со бом, пре све га,
зна чи су срет са соп стве ном сен ком. Сен ка сва -
ка ко пред ста вља те снац, уску ка пи ју, чи је не у год -
не те ско бе не мо же би ти по ште ђен онај ко ји се
спу шта у ду бо ки бу нар. Да би знао ко је, чо век,
ме ђу тим, мо ра да упо зна са мог се бе, јер оно што
до ла зи по сле смр ти је сте јед но нео че ки ва но без -
гра нич но про стран ство, пу но не слу ће не нео д ре -
ђе но сти, ко је из гле да ни је ни Уну тра, ни Спо ља,
ни Го ре, ни До ле, ни Мо је, ни Тво је, ни До бро, ни
Зло (Jung 2003: 28). 

Ба ба ро га је лик из ми то ло ги је Ју жних Сло -
ве на, ко ји се по ја вљу је из мра ка, у ви ду ру жне
ста ри це са ро гом на гла ви, и ко ја уте ру је страх
у ко сти не ва ља лој де ци. Ау тор ка је ин спи ра ци -
ју мо гла да про на ђе и у пе сми Ба ба ро га Љу би -
во ја Ршу мо ви ћа. Код ње га је по сре ди страх јед -
ног де ча ка од Ба ба ро ге ко ја се кри је у та ми пе -
ћи не, док је код Ми ли во је ви ће ве Ба ба ро га
Страх и Сум ња у ак те ри ма. Но, где год да се Ба -
ба ро га на ла зи, она (не)по сред но ука зу је на про -
цес са зре ва ња оно га ко ји се пла ши. 

Пе ћи на сим бо ли зу је ме сто по и сто ве ће ња, то
јест про цес пси хо ло шке ин тер и о ри за ци је, по ком
ће по је ди нац по ста ти он сам и до сти ћи зре лост.
Да би то по сти гао, мо ра усво ји ти све ко лек тив но
и ње му ути сну то, уз опа сност да га по ре ме ти, а
осво је но мо ра вла сти тим сна га ма ин те гри са ти
та ко да ус по ста ви вла сти ти лич ност, при ла го ђе -
ну око ли ни на пу ту устрој ства. Ус по ста вља ње
уну тра шњег ја ства пра ти и ус по ста вља ње ње го -
вог од но са пре ма вањ ском све ту. С тог ста но ви -
шта пе ћи на сим бо ли зу је су бјек тив ност у бор би с
про бле ми ма ње го ве ди фе рен ци ја ци је (Ger bran –
Še va li je 2004: 688–689). 

У дра ми Ка ме на ср ца ау тор ка по но во кре и ра
свет без ро ди те ља у ко ме де ца мо ра ју са ма да

ре ша ва ју сво је про бле ме, али Ба ба ро га Страх и
Сум ња, као ан та го ни ста, „при сут на” је кроз
глас(ове) из off-a оних ко је на па да, и кроз све -
тло сне ефек те ко ји озна ча ва ју ње но при су ство.
Ју на ци дра ме су тем пе ра мент на Жу Жу, Хра бро
Ср це са ма чем, ма штар и по е зи ји склон Бр зи
Ве тар и Прин це за Цин цу Лин цу ко ја је у ду го -
го ди шњој по тра зи за прин цем. 

Страх обич но до во ди до то га да те жи мо ра сто -
ја њу из ме ђу нас са мих и оно га че га се бо ји мо.
Кул ту ра стра ха је да кле кул ту ра ве ћег ра сто ја ња,
и та кул ту ра ти ме мо же да пот ко па по ве ре ње ко -
је мно ги фи ло зо фи, те о ло зи и на уч ни ци ко ји се
ба ве дру штвом сма тра ју јед ним од нај те ме љи ти -
јих од ли ка ме ђу људ ских од но са (Sven sen 2008:
99). 

Ако Свен се но во об ја шња ва ње стра ха зву чи
не са мо по зна то већ и днев но ак ту ел но, то ме је
„кри ва” епи де ми ја узро ко ва на ви ру сом ко ро на,
ко ја је до ве ла до би ти са ња са ми ни му мом кул -
ту ре и умет но сти и са пре по ру че ном дис тан -
цом, ако је мо гу ће, чак и у кру гу по ро ди це (?).
Но, вра ти мо се дра ми Ка ме на ср ца, да ви ди мо
ка ко се ау тор ка ухва ти ла уко штац са овом
озбиљ ном те мом. Ма ри на Ми ли во је вић сво ју
сцен ску при чу ста вља у кон текст ин тер ак тив не
пред ста ве. То зна чи да је пу бли ка ва жан са у че -
сник од по чет ка пред ста ве, и да је без ње по не -
кад не мо гу ће раз ре ши ти из ве сне про блем ске
си ту а ци је. На овај на чин де ца су осна же на кроз
са рад њу са сво јим про ак тив ним пред став ни ци -
ма на по зор ни ци. Она не ма ју ути сак да гле да ју
пред ста ву већ им се чи ни да уче ству ју у упри -
зо ре ном сну. 

Сми сао умет но сти је, да кле, вра ћа ње сло бо де
лич но сти, вас по ста вља ње ве ће мо гућ но сти од лу -
чи ва ња, да ва ње из но ва јед на ких шан си по тен ци -
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ја ли ма ин ди ви дуе, ре ге не ра ци ја флек си бил но -
сти си сте ма – све оно што је сми сао сна. Умет -
ност је екс тер на ли зо ван сан. Умет ност је сан ви -
шег ни воа. Умет ност је су ро гат за сан та мо где
он не мо же да до пре – у спо ља шњој ре ал но сти
(Ognje no vić 1985: 97).

Ау тор ка Ка ме них ср ца ко ре спон ди ра са те о -
ри јом пост мо дер ни зма и сво јим ам би ва лент -
ним од но сом пре ма ре кви зи ти ко ја је нео п ход -
на и ујед но не по треб на ње ним но си о ци ма. У
увод ним ди да ска ли ја ма ау тор ка дра ме ка же:
„Од ре кви зи те су по жељ ни мач и ков чег, а мрак
је оба ве зан.” 

Мач је пр вен стве но сим бол вој нич ког по зи ва
и ње го ве вр ли не, не у стра ши во сти, а и ње го ве
функ ци је, сна ге. Ова опет има дво стру ки аспект:
ра зор ни (ко ји по ста је по зи ти ван ако се уни ште -
ње при ме ни на не прав ду и па кост) и гра ди тељ -
ски (ко ји ус по ста вља и одр жа ва мир и прав ду)
(Ger bran – Še va li je 2004: 525). 

Ка ко Хра бро Ср це ни је пре те ра но хра бар де -
чак, мач у ње го вим ру ка ма мо же да бу де са мо
ње му при ме ре на играч ка, и она не ма ни ра зор -
ну ни гра ди тељ ску функ ци ју. Али шта он да
пред ста вља ков чег, као јед на од две по жељ не
ре кви зи те? „Ков чег увек има та јан стве но зна -
че ње. Јунг от кри ва у ње му сли ку мај чи не утро -
бе, сли ку мо ра у ко је ура ња сун це да би се
поно во ро ди ло” (Ibid.: 413). Ков чег има ра зна
сим бо лич на зна че ња, али Ми ли во је ви ће ва му
до да је јед но но во. Прин це за Цин цу Лин цу по -
хра њу је у ков чег сво је све тле сно ве о жи во ту са
прин цем, јер су од пу то ка за по ста ли оп те ре ће -
ње. Ау тор ка кроз за пу штен из глед Прин це зе и
при чу о ков че гу су ге ри ше да је по треб но да
Цин цу Лин цу не што про ме ни у свом жи во ту: да
при зна се би да је са мо зва на прин це за и да

прин ца не ће на ћи, али да мо же на ћи за се бе
одго ва ра ју ћи осо бу, ка ква је ре ци мо Бр зи Ве -
тар. Ко лек тив на про ме на се до га ђа на кра ју ко -
ма да, ка да сви по ме ну ти ли ко ви спо зна ју сво је
мо гућ но сти и за јед но са де цом по бе ђу ју Ба ба
Ро гу по име ну Страх и Сум ња. 

Ка ме на ср ца је у Ма лом по зо ри шту „Ду шко
Ра до вић” по ста вио Пе тар М. Те слић (1993), а
за тим и Ти бор Вај да, у По зо ри шту мла дих у Но -
вом Са ду (1994). Та ко ђе, Ка ме на ср ца су сни -
мље на и еми то ва на као ра дио-дра ма у ре жи ји
Пе тра Те сли ћа, у Драм ском про гра му за де цу
Ра дио Бе о гра да (1994). Те слић је по ста вио овај
ко мад она ко ка ко тре ба при сту пи ти пра и звед -
би – са пу ним по што ва њем тек ста. Са чи нио је
из бор глу ма ца по прин ци пу при влач но сти су -
прот них ка рак те ра. Де вој чи ца Жу Жу Ду ши це
Си но бад бр бљи ва је, дрч на и пред у зи мљи ва,
док је Хра бро Ср це Ди ми три ја Или ћа де чак
кога ка рак те ри шу сти дљи вост и пла шљи вост.
На дру гој стра ни, атрак тив на, али за пу ште на
прин це за Цин цу Лин цу Бо ја не Ко ва че вић до ста
је мла ђа од оста ре лог по е те Бр зог Ве тра, ко га
игра Зо ран Миљ ко вић. На пре ми јер ном из во -
ђе њу и то ком жи во та пред ста ве глу мач ки
ансамбл је кра си ла до бра ко лек тив на игра, због
че га је пред ста ва увек би ла ра до гле да на. По -
сле не ког вре ме на је об но вље на, под на зи вом
Че тво ро про тив Ба ба Ро ге. 

О пред ста ви Ка ме на ср ца об ја вље но је ма ло
кри тич ких за пи са али то не чу ди бу ду ћи да су
пред ста ве за де цу то ком де ве де се тих го ди на XX
ве ка би ле у дру гом пла ну, из у зев ка да су по ста -
вља не ве ли ке ан самбл-пред ста ве ка кве су би ле
Пе тар Пан И. Бо јо ви ћа (р. Ива на Ашко вић)
или Та лич ни Том Сте ва на Ко при ви це (р. Ми лан
Ка ра џић). Ма ша Је ре мић у сво јој кри ти ци Све -
мо гу ћа љу бав, об ја вље ној у По ли ти ци, на во ди
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да је М. Ми ли во је вић јед на од мла дих сна га
која је до би ла при ли ку за хва љу ју ћи ре пер то ар -
ској по ли ти ци. Са мо до бри по зна ва о ци по зо ри -
шта мо гу зна ти да је Пе тар Пан Иго ра Бо јо вића
из ве ден прет ход не се зо не али је сва ка ко те жи
дра ма тур шки за да так на пи са ти ау тор ску дра му
за де цу. На дру гој стра ни, кри ти чар ка из во ди
до бру па ра ле лу из ме ђу ли ко ва из Ка ме них срца
и Ча роб ња ка из Оза. У на став ку свог тек ста она
ин си сти ра на то ме да „фу ту ри стич ка, са вре ме -
на или ста рин ска бај ка” мо ра да бу де та ква да
се „драм ска рад ња раз ви ја кроз пре ва зи ла же ње
опа сних пре пре ка”. Овој оп сер ва ци ји се на из -
глед не мо же ни шта при го во ри ти, осим чи ње -
ни це да је нај те же по бе ди ти се бе и сво ја огра -
ни че ња, о че му мо гу све до чи ти обич ни љу ди
али и спор ти сти и умет ни ци ко ји стал но по ме -
ра ју сво је гра ни це. Ипак, на кра ју сво је кри ти -
ке М. Је ре мић пре по ру чу је Ка ме на ср ца као за -
бав ну и ве се лу пред ста ву. 

На Дру гом про гра му Ра дио Бе о гра да то ком
де ве де се тих го ди на XX ве ка по зо ри шну кри ти -
ку пи са ли су Де јан Пен чић По љан ски и пот пи -
сник ових ре до ва. Ме ђу тим, о пра и звед би пред -
ста ве Ка ме на ср ца кри ти ка је об ја вље на за тек
осно ва не Ра дио Но во сти: 

Текст М. Ми ли во је вић пра ти по тра гу де вој чи -
це Жу Жу и де ча ка Хра брог Ср ца, као и не што
ста ри јих Бр зог Ве тра и Прин це зе Цин цу Лин цу
за Ба ба Ро гом Страх и Сум ња. Ови ли ко ви су оса -
вре ме ње ни ти по ви Ко лом би не, хва ли са вог вој -
ни ка и Ар ле ки на из ко ме ди је дел ар те а при -
друже ни члан је Цин цу Лин цу ко ја је иро нич на
ва ри јан та прин це зе из Бај ке. Свет Ма ри не Ми -
ли во је вић је деч ји свет у ко ме од ра сли не по сто -
је али су при сут ни кроз по на ша ње ли ко ва. Страх
и Сум ња код де це ни су уро ђе ни већ на сле ђе ни
од од ра слих, а Ба ба Ро га као ан та го ни ста је не -
ви дљи ва и све при сут на као не ко бо жан ство зла.

На овај на чин пи сац је при ме нио нај мо дер ни ја
ис ку ства са спен са из фил мо ва јер не ма ја чег
про тив ни ка од Стра ха и Сум ње у на ма са ми ма
(Ма ђа рев 1993).

Рас пад СР Ју го сла ви је и Ју го сло вен ске на -
род не ар ми је у пр вој по ло ви ни де ве де се тих го -
ди на иза зи ва ли су страх и сум њу код обич ног
гра ђа ни на у Ср би ји и стреп њу у по гле ду бу -
дућно сти. По сле Ива ни них игра ча ка и Ка ме -
них срца, Ми ли во је ви ће ва пи ше еска пи стич ку
драму Ви лин ска ме та фи зи ка и из не на ђу ју ће
ак туел на Три пра се та. У Ви лин ској ме та фи зи -
ци (1995) ау тор ка во ди чи та о це и бу ду ће гле да -
о це у „рај ске вр то ве у ко ји ма до ми ни ра ме ло -
дич ни звук ви лин ских ча ро ли ја”. 

Ви ла, го спо да ри ца ма ги је, сим бо ли зу је па ра -
нор мал не мо ћи и чу де сне спо соб но сти ма ште.
Из во ди нај не о бич ни је пре о бра жа је и тре нут но
ис пу ња ва или из не ве ра ва и нај ве ће же ље. Мо жда
пред ста вља чо ве ко ве спо соб но сти да кон стру и -
ше у ма шти пла но ве ко је ни је мо гао оства ри ти
(Ger bran – Še va li je 2004: 1042).

У бај ко ви том све ту Ми ли во је ви ће ве, ви ле
ус по ста вља ју и ру ше пра ви ла ко ја им се по -
некад оби ја ју о гла ву. Чи та лац бај ке од но сно
буду ћи гле да лац пред ста ве Ви лин ска ме та фи -
зи ка већ се на сло вом дра ме при пре ма на нат -
при род но и нат чул но. 

Ме та фи зи ка (оно што до ла зи по сле фи зи ке)
1, фи лоз. Гра на фи ло зо фи је ко ја се ба ви ми са о -
ном спо зна јом ства ри одн. пој мо ва из ван вре -
мен ско-про стор не (фи зич ке, чул не) ствар но сти;
по Ари сто те лу „на у ка о пр вим прин ци пи ма и
првим узро ци ма”. 2. нат при род ност, нат чул -
ност. 3. сва ка уоп ште на, ап стракт на, те шко ра -
зу мљи ва те о ри ја (Ibid.: 759).
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Овог пу та ау тор ка гра ди ме та фик ци ју у ко -
јој се по и гра ва уста ље ним гра ни ца ма из ме ђу
сво је сцен ске бај ке и „уве зе них” све то ва бај ке
Успа ва на ле по ти ца, ими та ци је так ми чар ске
игре ли ко ва из на род не при по вет ке Де вој ка
бржа од ко ња и ча јан ке из Али се у зе мљи чу да
Лу и са Ке ро ла (Le wis Ca rr oll). У сво јој дра ми
Ми ли во је ви ће ва као да је ин ту и тив но ан ти ци -
пи ра ла те о риј ско про ми шља ње о про жи ма њу
све то ва у пост мо дер ни зму. Ако је свет он то ло -
шки не ста би лан, фик ти ван или хи по те ти чан,
ако се пи та мо у ком смо се све ту на шли, он да
је иста ди ле ма и пред ли ком ко ји увек мо же да
се упи та „ко је од мо јих ја чи ни то што чи ни или
жи ви то што жи ви”. 

То је тач ка, или гра ни ца, пост мо дер ни зма –
он се на шао у про це пу из ме ђу бај ке, где је лик
од у век био чврст сплет функ ци ја, и жан ров ске
књи жев но сти, ре ци мо, на уч не фан та сти ке, из ко -
је је лик од у век био од су тан или, бо ље ре че но,
био је „оскуд но” ка рак те ри сан за то што је под ре -
ђен ка те го ри ји све та у ко јој се кре ће. Лик гу би
соп стве ни кôд и те ри то ри ју, без у спе шно про у ча -
ва ма пу све та ко ји не по се ду је гра ни це, све та ко -
ји је из гу био при чу (Gor dić 2000: 9). 

У рај ским вр то ви ма у дра ми Ви лин ска ме та -
фи зи ка жи ве две ви ле, ви те зо ви и дру ги ли ко ви
из бај ке. Устрој ство овог ча роб ног све та чу ва
ви ла Вик то ри ја, по пра ви ли ма бај ки, док се ње -
на уну ка Го ца (бу ду ћа Гло ри ја) при пре ма да је
јед ног да на за ме ни. Же ља ви ле Го це да убр за
свој раст од де вој чи це у де вој ку до ве шће до
акти ви ра ња ча роб не смо кве и осло ба ђа ња зле
си ле у ви ду Те зви на. Он је бив ши ви тез, бив ши
ча роб њак и, ис по ста ви ће се, бив ши љу бав ник
Го ци не ба ке ви ле Вик то ри је. И у овој дра ми за
де цу Ма ри не Ми ли во је вић ро ди те љи су од сут -
ни, али ау тор ка оста вља на зна ке да су ба ка за -

штит ни ца Вик то ри ја и зли Те звин за пра во мај -
ка и отац ма ле ви ле Го це. Рај ски вр то ви из
увод не сце не (не)на мер но под се ћа ју на Еден -
ски врт из Књи ге по ста ња, као што и ста бло
смо кве асо ци ра на др во са зна ња до бра и зла,
док смо ква алу ди ра на сим бол жен ске сек су ал -
но сти. Вик то ри ја (Ви ки), вр хов ни ау то ри тет и
но си лац зна ња у рај ским вр то ви ма, пр ви грех
(бра ње смо кве) сво је уну ке Го це за чу до не ка -
жња ва, већ по др жа ва њен дво бој са Те зви ном,
оте ло тво ре ном Злом си лом. Упа да ју ћи из јед -
ног про бле ма у дру ги, Го ца хр ли ка от кри ва њу
тај не ча роб не фор му ле смо кве ко ја се кри је у
са зна њу да је љу бав нај ве ћа моћ, због че га и по -
бе ђу је Те зви на ко га се бич на во ља за моћ во ди
у про паст. На кра ју бит ке Вик то ри ја се ута па у
ли сто ве смо кве а ње на уну ка Го ца за о кру жу је
пут свог сек су ал ног бу ђе ња и овла да ва ња соп -
стве ним ли би дом. Ово је пр ва бај ка ко ја сим бо -
лич ки го во ри о же ни ко ја, тек ка да овла да сво -
јим ли би дом, мо же да по ста не ви ла, то јест да
би ра уло гу ко ју ће игра ти и ус по ста вља соп -
стве на пра ви ла. 

Ви лин ска ме та фи зи ка сни мље на је и еми -
това на као ра дио-дра ма у ре жи ји Ми ро сла ва
Јо ки ћа, у Драм ском про гра му за де цу Ра дио
Бео гра да (1995), ме ђу тим, до да нас ни је по ста -
вље на у про фе си о нал ном по зо ри шту за де цу.
До жи ве ла је слич ну суд би ну као и Ива ни не
играч ке, пр ва об ја вље на дра ма за де цу Ма ри не
Ми ли во је вић. Мо гу ћи раз лог је тај што мно ге
исто ри је књи жев но сти и ан то ло ги је за сту па ју
од ре ђе ни вла да ју ћи на ра тив и ако ау тор са сво -
јим де лом ни је ком па ти би лан, он да у бо љем
слу ча ју тр пи кри ти ке, а у ло ши јем би ва пре -
ћутан (Ju van 2011: 63). Што се ти че сцен ске
будућ но сти Ви лин ске ме та фи зи ке, она је у лут -
кар ском по зо ри шту, где чу да ни су са мо по жељ -
на, већ и мо гу ћа.
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Три пра се та је, по ре чи ма М. Ми ли во је вић,
драм ска игра за че ти ри глум ца, на ста ла на
осно ву бај ке Три пра се та и вук. У овој дра ми за
де цу пре та па ју се раз ли чи ти све то ви: свет
алтер на тив не исто ри је у ко јој је вре ме по ме ре -
но уна зад у од но су на по зна ту бај ку, а мо жда и
уна пред ако Три пра се та тре ти ра мо као ан ти -
уто пи ју, ва ри ра ни свет бај ке Три пра се та и вук,
свет од сут них ро ди те ља где де ца тр пе по сле ди -
це њи хо вог де ло ва ња и пре у ра ње ног од ла ска. У
дра ми, три пра се та као да су на из глед ми ро љу -
би ви на след ни ци Ор ве ло ве Жи во тињ ске фар ме,
вук ов де ни је вук већ адо ле сцент Вуч ко, склон
игри и пе сми, док је про стор ли ва де ме сто игре
ко је отва ра и за тва ра мо гућ но сти. Ау тор ка је
ус пе ла да по ка же да су де ца (три пра се та) и
мла ди (Вуч ко) за пра во за то че ни ци на сле ђа сво -
је вр сте, вре ме на и про сто ра, те да се кре ћу у
вр зи ном ко лу из ко га се не ви ди из лаз. 

Дра ма Три пра се та по чи ње и за вр ша ва гла -
сом на ра то ра ко ји сво ју при чу ста вља у „исто -
риј ски” кон текст ко га се ни ко сем ње(га) не се -
ћа или не же ли да се се ћа. На ра тор/ка  же ли да
об ја сни ка ко је до бри чи на Вуч ко по стао кр во -
же дан и за што су три без бри жна пра се та због
те сва ђе са гра ди ла чак три ку ће на ли ва ди.
Како то би ва, све по чи ње из деч је игре, у овом
слу ча ју игре „раз бој ни ка”, у ко јој три пра се та
зло у по тре бља ва ју сво ју број ност ка ко би над ја -
ча ла осе ћај ног и на ив ног по е ту Вуч ка. Већ у
овој сце ни ра ђа се су коб, јер иде ја о за јед нич -
кој ку ћи не од го ва ра Вуч ку ко ји има ја зби ну и
бри не са мо о пе сми и игри. Вуч ко ва лир ска по -
е зи ја по вре ме но се сме њу је са на ле ти ма на дах -
ну ћа, ка да ре ци ту је пе сме у еп ском де се тер цу,
у знак се ћа ња на пра де ду ко ји је на тој ис тој
лива ди по клао ста до ова ца. По зи ва ње на тра ди -
ци ју и на пра во пр вен ства ко ри шће ња пра де -
дов ске ли ва де по чи ње да асо ци ра на ме ђу на ци -

о нал на тр ве ња на про сто ру бив ше Ју го сла ви је
то ком де ве де се тих го ди на. Из игре и иде је о за -
јед нич кој ку ћи до ла зи се до Вуч ко ве ли ва де и
ди вље град ње ку ћа за три пра се та. До та да сим -
па тич ни и де ти ња сти по е та, Вуч ко по ста је
крво жед ни след бе ник сво га пра де де. Он ку ће
ру ши јед ну по јед ну, све док не бу де са вла дан
при по ку ша ју ру ше ња тре ће. Три пра се та од ре -
ђу ју же нид бу као нај те жу ка зну за Вуч ка, ко ји
је до та да ужи вао у мо мач кој сло бо ди без од го -
вор но сти. Ме ђу тим, Вуч ко ва же нид ба са мо од -
ла же не из бе жно, по што сти жу но ве ге не ра ци је
пра си ћа и ву ко ва, а за та шка ни про блем пре ти
да еска ли ра. Зи ма је до шла и про шла, али сен -
ке пре да ка на ра ста ју, све ве ће и жи вље, док се
„из ку ће чу је пе сма ’Ко се бо ји ву ка још?’”

Пра и звед ба Три пра се та, у по став ци Пе тра
Те сли ћа, на Ма лој сце ни „Ду шко Ра до вић”
(1998), про пра ће на је ме диј ском ти ши ном,
оста ју ћи без кри тич ке ре цеп ци је. Сва ко по зо -
ри ште за де цу или од ра слу пу бли ку фор ми ра
ре пер то ар ску по ли ти ку ко ју чи не фе сти вал ске
пред ста ве, као и ка са-штих пред ста ве, на ме ње -
не ши рој пу бли ци. Дра ма Три пра се та, као и
Ка ме на ср ца, би ла је на ме ње на овој дру гој вр -
сти гле да ла ца. Ме ђу тим, уко ли ко те а тро лог же -
ли да ви ди фо то гра фи је или сним ке ових пред -
ста ва, то ни је мо гу ће јер они – не по сто је. A без
ком плет не по зо ри шне до ку мен та ци је по сто ји
ри зик да но ве ге не ра ци је увек из но ва от кри ва -
ју већ от кри ве но. 

На дам се да овај текст по ка зу је да ана ли тич -
ки тек сто ви и пост ко мен та ри, иа ко за ка сне ли,
мо гу да по слу же пре вред но ва њу не пра вед но за -
бо ра вље них дра ма за де цу и мла де из де ве де се -
тих го ди на XX ве ка у нас. Под се ти ћу да је та ко -
зва ни фран цу ски но ви та лас за по чео пи са њем
кри тич ких тек сто ва о аме рич ким no ar фил мо -
ви ма и ар гу мен то ва ном ана ли зом, ко ја је до ка -

НОВА ЧИТАЊА ФАНТАСТИКЕ И НАУЧНЕ ФАНТАСТИКЕ

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/02   109



за ла за што су не ки од ета бли ра них ре ди те ља
исто вре ме но и умет ни ци, а не са мо ве ште за -
на тли је. У слу ча ју дра ма за де цу и од ра сле, пре -
вред но ва ње је још ва жни је јер у по зо ри шту ва -
жи пре ћут но пра ви ло да вред ност има ју са мо
упри зо ре не дра ме. След стве но то ме, оне не у -
при зо ре не, у ко је је уло же на ве ли ка кре а тив на
ене р ги ја и љу бав ау то ра, оста ју не где ни на не -
бу ни на зе мљи, док че ка ју да их не ко јед ног да -
на от кри је и по ка же јав но сти. 
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Мilan A. MA ĐA REV

MA RI NA MI LI VO JE VIĆ’S DRA MAS 
FOR CHIL DREN

Sum mary

In a short in tro duc tion, the aut hor of this text de als
with the is sue of dra ma for chil dren and aut hors in the
pe riod af ter the Se cond World War un til to day. In an
(un)ex pli ca ble way, Iva ni ne igrač ke (Iva na’s toys), Ka me -
na sr ca (Sto ne He arts), Vi lin ska me ta fi zi ka (Fa iry Me -
taphysics), Tri pra se ta (Three Pigs) and the Prin ces žur ka –
ha os baj ke (Prin cess Party-Cha os fa iry) ta le by Ma ri na
Mili vo je vić, alt ho ugh sta ged, per for med as ra dio dra mas
and in tro du ced the ma tic and styli stic new spa pers, we re
ex tre me or si lent. The ge ne ral cha rac te ri stic of the dra -
ma for chil dren by Mi li vo je vić is the exi sten ce of her
charac ters in a world whe re pa rents are con spi cu o usly
ab sent. In Iva ni ne igrač ke, the aut hor in tro du ces a the -
ma tic no velty be ca u se the main cha rac ters (Ivan and Iva -
na) are not pre sent, but we see the con se qu en ce of the ir
ar ro gant be ha vi or that the pup pets suf fer. In the dra ma
Ka me na sr ca, she ex plo res the Sha dow from the col lec -
tive un con sci o us ac cor ding to Jung. In Vi lin ska me ta fi zi -
ka, she de als with the post mo dern mix of dif fe rent cha -
rac ters and si tu a ti ons from fa iry ta les and folk ta les. In
the Tri pra se ta play, the aut hor tells a fu tu ri stic fa iry tale
abo ut ho me and how to ac qu i re it with ju sti fied con cern
for her cha rac ters and for us, who re cog ni ze our sel ves in
that story. Whi le wri ting the text, I to ok a dra ma tu r gi cal,
di rec to rial, cri ti cal po si tion and a po si tion of an ar ti stic
di rec tor who wo uld even tu ally ta ke in to ac co unt the
text(s) of M. Mi li vo je vić. It se ems to me that the ti me is
co ming to re-eva lu a te dra mas and the a ters for adults and
chil dren from the 1990s to the pre sent day. Un til then,
this text abo ut Mi li vo je vić’s dra mas for chil dren is just a
short ar tic le I ho pe will not be left alo ne.

Key words: chil dren’s dra mas, fa iry me taphysics,
toys, Sha dow, fa iry ta le, post mo dern
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СА ЖЕ ТАК: Ле ко ви те при че за лак ше и срећ ни је
одра ста ње спи са те љи це Су зан Пе роу ујед но су зби р ка
при ча и сво је вр сни при руч ник за ства ра лач ки про цес
пи са ња при ча. Пе ро у о ва је об је ди ни ла ста ре бај ке из
раз ли чи тих кул ту ра, при ре ђе не и ау тор ске при че, на -
ме ње не де ци раз ли чи тих уз ра ста, али и од ра сли ма,
што усло вља ва жан ров ску и те мат ску ра зно вр сност
књи ге. Мо дел за кон стру и са ње ових при ча са сто ји се
из три ета пе: ме та фо ре, пу то ва ња и рас пле та, ко је су
у ра ду ана ли зи ра не уз по моћ струк ту ра ли стич ких и
се ми о тич ких те о ри ја, уз по вре ме но осла ња ње на пси -
хо ло шка ту ма че ња раз вој них фа за де це пред школ ског
уз ра ста. По ред раз ма тра ња ко ја се ти чу функ ци је
лико ва, по моћ них ме та фо ра и ме та фо ра пре пре ка, на -
пе то сти и рас пле та, у ра ду ће би ти ре чи о ко мен та -
рима са на ра то ло шке по зи ци је и о функ ци ји и се ман -
ти ци пе снич ког име но ва ња. За вр ше так ра да отва ра
пита ње ис це љу ју ћег деј ства књи жев них тек сто ва на ре -
ци пи јен та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ле ко ви те при че за лак ше и срећ ни -
је од ра ста ње, Су зан Пе роу, про бле ма тич но по на ша ње
де це, струк ту ра при че, функ ци је ли ко ва, ко мен та ри,
пе снич ко име но ва ње, ре ци пи јент

Ле ко ви те при че за лак ше и срећ ни је од ра ста -
ње спи са те љи це Су зан Пе роу (Su san Per row)
ни је ла ко кла си фи ко ва ти и жа нр ов ски де тер -
ми ни са ти. Пи шу ћи ову књи гу ау тор ка је има ла
два ци ља: да при че по де ли са чи та о ци ма и да
под стак не дру ге да ства ра ју соп стве не ис це љу -
ју ће при че. Сто га ње на књи га ни је са мо зби р ка
на ме ње на де ци, већ ујед но и при руч ник за
ства ра лач ки про цес пи са ња при ча, те су и ње -
на по гла вља дво ја ко ре а ли зо ва на: на пла ну
књи жев но-умет нич ког про се деа (цен трал ни део
са при ча ма), и пла ну са упут стви ма и смер ни -
ца ма, на ме ње ном по тен ци јал ним при по ве да -
чи ма (увод на и за кључ на раз ма тра ња). Лич но
ис ку ство мај чин ства и пе да го шког ра да (као
учи те љи ца), по ред ви ше де це ниј ског ис ку ства у
во ђе њу се ми на ра и ра ди о ни ца за пи са ње при -
ча, по мо гло је спи са те љи ци да у овој књи зи
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обје ди ни ста ре бај ке из раз ли чи тих кул ту ра, и
при ре ђе не и ау тор ске при че ко је сма тра по тен -
ци јал но ле ко ви тим.1 „Све при че има ју те ра -
пеут ски или ис це љу ју ћи по тен ци јал” (Пе роу
2018: 69)2, а ис це ље ње за ау тор ку зна чи „вра ћа -
ње у рав но те жу, до сти за ње це ло ви то сти” (16).
Она упо зо ра ва да ње не при че ни су „ча роб не
пи лу ле за ле че ње и ре ша ва ње свих те шко ћа и
иза зо ва” (17), охра бру ју ћи ро ди те ље, учи те ље
и те ра пе у те да сход но од ре ђе ном про бле му и
ста њу де те та кре и ра ју соп стве не при че. Осам -
де сет при ча ове књи ге жан ров ски је по де ље но
на: сти хо ве у при чи и при че у сти ху, успа ван ке
и деч је пе сми це, на ра тив не цр ти це, игре пр сти -
ма и ве жби це у сти ху, ку му ла тив не и бе сми сле -
не при че, при че о при ро ди и при че из сва ко -
днев ни це, на род не при че и бај ке. Ау тор ка је
све сна да су уз ра сни кри те ри јум и кри те ри јум
сло же но сти књи жев ног тек ста ве о ма зна чај ни
при ли ком ода би ра при че, али и чи ње ни це да се
од ре ђе ни из бо ри, ин те ре со ва ња и уз ра сти по -
ду да ра ју. Иа ко у ви ше на вра та у кон крет ним

си ту а ци ја ма уви ђа да при че пре ва зи ла зе по ме -
ну те окви ре и да мо гу сна жно де ло ва ти и на
ста ри је ре ци пи јен те, ау тор ка че сто по сле на -
сло ва при че оста вља на зна ке ко је се ти чу ста -
ро сне до би ре ци пи јен та, нај че шће у ра спо ну од
две до три го ди не, и пред ло ге ка ко да се при ча
„ко ри сти”. Пе де сет две при че за иза зов но по на -
ша ње раз вр ста не су пре ма про из вољ но иза бра -
ним ка те го ри ја ма и на ме ње не де ци ко ја има ју
про блем са од ре ђе ним осо би на ма, ста њи ма и
рад ња ма: 1) до са да/цми здре ње, 2) не ис кре ност/
пре пре де ност, 3) не по што ва ње/без об зир ност,
4) по хле па / не спо соб ност де ље ња, 5) нер во -
за/не стр пљи вост, 6) ле њост, 7) шти па ње / по -
вре ђи ва ње (ту ча), 8) сти дљи вост/ин тро верт -
ност, 9) га ла ма/не по слу шност, 10) за дир ки -
вање/мал тре ти ра ње, 11) од би ја ње са рад ње, и
12) ди вљи/не мир ни. Два де сет че ти ри при че за
зах тев не при ли ке пи са не су ка ко би по мо гле де -
ци у кон крет ним жи вот ним си ту а ци ја ма и иза -
зо ви ма: су сре ту са не по зна тим и но вим (нпр.
се лид ба, про ме на шко ле), сти ца њу по зи тив них
на ви ка и оба вља њу по жељ них рад њи (нпр. по -
спре ма ње со бе), су о ча ва њу са стра хом (нпр.
ноћ не мо ре, тра у ма од по жа ра), и са не по жељ -
ним емо ци ја ма, ста њи ма и си ту а ци ја ма као
што су бо лест, смрт и ту га. 

Као пред у сло ве за пи са ње те ра пе ут ских при -
ча спи са те љи ца на во ди по зна ва ње раз вој них
фа за де це и фак то ра ко ји ути чу на њи хо во по -
на ша ње, као и са зна ња о кон тек сту – ка ко, ка -
да, где и због че га се од ре ђе но по на ша ње ја вља.3

Она се из ја шња ва као по бор ни ца Вал дорф пе -
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1 У по гла вљи ма „По ро дич но тка ње при ча” и „Учи тељ ско
тка ње при ча”, ау тор ка по твр ђу је не по сред но деј ство не ких
при ча на ре ци пи јен те (де цу и од ра сле). При ку пља ју ћи на -
род не при че из раз ли чи тих кра је ва све та и ком би ну ју ћи их
са лич ном ин вен ци јом, по ма га ла је сво јим си но ви ма и де ци
ко ја су има ла од ре ђе не про бле ме и тра у ме. Вас пи тач ки
позив, по ред то га што је обо га тио ње но ис ку ство у са ве то -
дав ном ра ду са ро ди те љи ма и те ра пе у ти ма, ути цао је и на
ства ра ње ау тор ских при ча ко је су кат кад има ле циљ да свр -
хо ви то де лу ју на де цу (ка ко би би ла по слу шни ја, ка ко би оба -
вља ла не ке јед но став не и ко ри сне рад ње, ка ко би се код деце
раз ви ла еко ло шка свест и сл.). Пе ро у о ва је у прак си по твр -
ди ла да ове при че по зи тив но ути чу на раз вој деч је ма ште,
обо га ћу ју деч ју игру и ства ра ју по зи тив не на ви ке, раз ви ја ју
осе ћај за је зик, ри там и го вор но ства ра ла штво, као и да ре -
ша ва ју кон крет не про блем ске си ту а ци је, по спе шу ју ћи деч је
са мо по у зда ње и осе ћај си гур но сти.

2 На во ди из Ле ко ви тих при ча за лак ше и срећ ни је од ра ста -
ње у да љем тек сту би ће озна че ни са мо бро јем стра ни це у за -
гра ди.

3 У по гла вљу „При ча и по на ша ње”, еви дент но је да ау тор -
ка има по те шко ћа при ли ком де фи ни са ња при че, тј. не чи ни
то до вољ но сту ди о зно и струч но са ста но ви шта књи жев не те -
о ри је, док, с дру ге стра не, при ли ком раз ма тра ња ко ја се ти -
чу по на ша ња ис по ља ва мно го ви ше уме шно сти, зна ња и
иску ства. На ро чи то је зна чај но то што по јам по на ша ња до-



да го ги је, не на во де ћи, ме ђу тим, кон крет не пси -
хо ло шке шко ле и прав це ко ји ма се у свом ра ду
ру ко во ди, иа ко је у ње ним раз ма тра њи ма еви -
дент но по зна ва ње пси хо ло шких про це са у де -
це и од ра слих4. Пре ана ли зи ра ња ње них при ча,
по треб но је да ти кра так осврт на основ не од ли -
ке ми шље ња и по на ша ња де це уз ра ста од дру ге
до сед ме го ди не ста ро сти, бу ду ћи да сход но њи -
ма Пе ро у о ва би ра те ме и од ре ђу је на чи не ства -
ра лач ког при по ве да ња. Пред школ ско де те на -
ла зи се у ста ди ју му ин ту и тив не ин те ли ген ције,
обе ле же ном спон та ним ин ди ви ду ал ним осе -
ћањи ма и со ци јал ним од но си ма пот чи ње ним
одра сли ма (Pi ja že 1987: 14). Ин те лек ту ал ни и
емо тив ни раз вој де те та овог уз ра ста за ви си ће
умно го ме од упо тре бе го во ра, ко ји ће на раз ли -
чи те на чи не пра ти ти го то во све ње го ве ак тив -
но сти. Ти ме ће по ја ва го во ра5 пред ста вља ти

глав ну ди стинк ци ју у раз вој ним ни во и ма пред -
школ ског де те та од пред ход них ета па, ко је обе -
ле жа ва ју ре флек си, сен зо мо тор не на ви ке и
прак тич на ин те ли ген ци ја. Од ли ке деч јег ми ш -
ље ња, ко је под ра зу ме ва ју его и стич ке, ар ти фи -
ци ја ли стич ке, ани ми стич ке кон цеп ци је, упра -
вља ју ње го вим по на ша њем и од ре ђу ју до ме те
пер цеп ци је књи жев них тек сто ва. Та ко ђе, опа -
жај на ако мо да ци ја де це овог уз ра ста бр зо по -
пу шта и сте пен кон цен тра ци је ни је на за вид -
ном ни воу, те су ово узро ци ко ји ре ме те њи хо -
ве ак тив но сти и ре цеп тив ни акт. 

Не по сред ност, им пул сив ност у по на ша њу,
спо соб ност да се чу ди ства ри ма и до га ђа ји ма, ко -
ји са гле ди шта од ра слих то не за слу жу ју, же ља да
све са зна, из ра зи та емо ци о нал ност – ка рак те ри -
шу пред школ ско де те. Све су то осо би не ко је су
код од ра слих одав но део про шло сти, али ко је
ути чу на њи хо ве вас пит не ин тер вен ци је (Dja čen -
ko – La vren tje va 1998: 21).

По ме ну те ка те го ри је при ча за иза зов но по на -
ша ње и при ча за зах тев не при ли ке от кри ва ју те -
мат ску ра зно ли кост зби р ке, не дво сми сле но
ука зу ју ћи на те ме (про блем ске си ту а ци је и тра -
у ме) ко је су пред мет ин те ре со ва ња Пе ро у о ве.
Те ма књи жев ног тек ста ни је би ла по се бан пред -
мет ис пи ти ва ња струк ту ра ли ста, али су они га -
ји ли на ро чи то ин те ре со ва ње за сим бо лич ко чи -
та ње, опо зи ци је, про у ча ва ње ко до ва тек ста и
се ман тич ке тран сфо р ма ци је (Ка лер 1990: 332–
341), те ће мо се у ана ли зи фо ку си ра ти на њих.
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во ди у ве зу са тер ми но ло шким од ред ни ца ма „кон текст” и
„од но си” и што про блем ско по на ша ње ве зу је за од ре ђе не си -
ту а ци је, те од ра сли ма упу ћу је ко ри сне са ве те за про це ну
деч јег по на ша ња, у ци љу ис прав ни јег иден ти фи ко ва ња про -
бле ма и лак шег ус по ста вља ња на ру ше не рав но те же.

4 Ин те ре со ва ња ау тор ке Ле ко ви тих при ча... усме ре на су,
пре све га, на де цу и њи хо ве про блем ске си ту а ци је и тра у ме.
Ипак, не рет ко се де ша ва да про блем по ти че од ро ди те ља,
што је по ка за ла од ре ђе ним бро јем кон крет них си ту а ци ја ко -
је су слу жи ле као ини ци јал на ка пи сла за пи са ње. На при мер,
„Бе ба ко а ла” је те ра пе ут ска при ча на пи са на за че тво ро го -
дишњег де ча ка ко ји је те шко под но сио одва ја ње од мај ке.
Ис по ста ви ло се да је узрок се па ра ци о ног стра ха по те као од
мај ке ко ја ни је мо гла да се осло бо ди стра ха од одва ја ња, до -
жи вље ног у де тињ ству, те да је ње но оп ту жи ва ње де те та за
ло ше по на ша ње би ло по гре шно. У овом слу ча ју до шло је до
про јек ци је, тј. про блем ко ји је ро ди тељ ре ги стро вао код де -
те та у ства ри је сте про блем ко ји је био уко ре њен у ње му са -
мом. Ова при ча је, пре ма ре чи ма ау тор ке, има ла по зи ти ван
ефе кат на мај ку, по ма жу ћи јој да ус по ста ви рав но те жу у
одно су са сво јим си ном. 

5 „Ни шта као је зик на иза зи ва та ко из ван ре дан по раст не -
по сред них ин тер ак ци ја јед не осо бе са све том, па има ла она
2, 4, 6, 11 или чак 60 го ди на. Тај свет де лу је на чу ла, при вла -
чи или од би ја, омо гу ћа ва или спре ча ва ма ни пу ла ци је, го спо-

да ри или слу жи ци ље ви ма лич но сти и та ко про ди ре у ње ну
афек тив ну и спо знај ну свест. Је зик ни је de ux ex mac hi na ко -
ји ре ша ва све оно што де те (по ми шље њу од ра слих или у
скла ду са пре по ру ка ма да те кул ту ре) тре ба да зна. Је зик ни -
је за ме на за не по сред но ис ку ство (то се де ша ва са мо у па то -
ло шким слу ча је ви ма), он је по се би на чин ис ку ства и ак тив -
ност по мо ћу ко је се раз у ме и тран сфор ми ше у не по сред но
и сим бо лич ки по сре до ва но ис ку ство” (Šmit 1999: 146).



Мо дел за кон стру и са ње ових при ча са сто ји се
из три ета пе: ме та фо ре, пу то ва ња и рас пле та.
Ау тор ка уви ђа ве ли ки зна чај ме та фо ре, ка ко у
пе сни штву, та ко и у сва ко днев ном жи во ту, сма -
тра ју ћи је „кли цом за за че так при че” (85), али
и сна гом ко ја де те пре во ди у свет ма ште. Тач -
ни је, ме та фо ра омо гу ћа ва ус по ста вља ње има -
ги на р не ве зе ре ци пи јен та са тек стом. Већ на са -
мом по чет ку уо ча ва се да је ау тор ки но схва та -
ње ме та фо ре ве о ма ши ро ко: ме та фо ра се мо же
огле да ти у од ре ђе ном ли ку (не га тив ним и по -
зи тив ним функ ци ја ма), по на ша њу или рад њи.
Ме та фо ра се по не кад на ла зи и у на сло ву при -
че, али је ни је увек ла ко де ши фро ва ти. На при -
мер, „Огро ман но кат” при па да ску пи ни при ча
на ме ње них де ци ко ја има ју про блем са шти па -
њем, по вре ђи ва њем и ту чом и ме та фо ра је
агре си је, док је ме та фо ру из на сло ва „Зве зда на
ја бу ка” мо гу ће од го нет ну ти тек по про чи та ном
теск ту, бу ду ћи да је ана ло ги ја утка на у при по -
вед ни ток – ја бу ка је осо ба, а зве зда по себ ност
ко ју сва ка ин ди ви дуа по се ду је. По зи тив не ме -
та фо ре за па жа ју се у уло га ма по ма га ча или во -
ди ча ко ји не га тив но по на ша ње или не по вољ ну
си ту а ци ју до во де у склад. Ре пре зен та ти ван
при мер је сте при ча „Мр зо вољ на кра ба”, у ко јој
је де те ко је шти па дру гу де цу при ка за но као
туроб но рас по ло же на кра ба са ве ли ким и не -
ста шним кле шти ма. Пред ло зи ко је су упу ти ли
хо бот ни ца, мор ска зве зда и га леб (од се ца ње,
спа ја ње и ве зи ва ње кле шта) ни су се сви де ли
му др ој кор ња чи ко ја је же ле ла да кра ба на у чи
да сво ја кле шта не ко ри сти за по вре ђи ва ње дру -
га ра, те је пред ло жи ла да кра би ис пле ту ру ка -
ви це од мор ске тра ве. Кра ба је би ла оду ше -
вљена, али су се ру ка ви це јед ног да на рас па ле.
У ме ђу вре ме ну, кра ба је сте кла на ви ку да сво ја
кле шта ко ри сти са мо при ло ву и обе до ва њу, док
их је у игри са дру га ри ма др жа ла за тво ре ним.
Ме та фо ре пре пре ке оте ло тво ре не су у ли ко ви -

ма хо бот ни це, мор ске зве зде и га ле ба, функ ци -
ја по ма га ча у овој при чи при па ла је му др ој кор -
ња чи, док су ру ка ви це (по моћ на) ме та фо ра за
за шти ту, али и удоб ност и си гур ност. Су зан
Пероу сво је ме та фо ре у не ким слу ча је ви ма
„пре во ди” у сим бо ле или сиг на ле. Ка си рер
(Cas si rer) ве о ма ја сно под вла чи раз ли ку из ме -
ђу сиг на ла и сим бо ла: „Сиг на ли и сим бо ли при -
па да ју два ма раз ли чи тим под руч ји ма са о бра -
ћа ја: сиг нал је дио фи зич ког бит ка, а сим бол
људ ског сви је та зна че ња. Сиг на ли су ’опе ра то -
ри’, сим бо ли су ’де сиг на то ри’” (1978: 50). Та ко
су у „При чи о ка ме ле о ну” бо је сиг на ли за се дам
ру тин ских ак тив но сти: игра ње, по спре ма ње,
обе до ва ње, рад, ку па ње, чи та ње и спа ва ње. Ве -
за из ме ђу бо је и рад ње мо же би ти са свим про -
из вољ на, док би сиг нал мо гао да пре ра сте у
мета фо ру уко ли ко се ана ло ги ја из ме ђу бо је и
рад ње учвр сти, као нпр. оде ва ње цр ног или
там но пла вог ман ти ла ка да до ђе вре ме за спа -
ва ње. При чу је спи са те љи ца оста ви ла не пот пу -
ном ка ко би је по тен ци јал ни при ре ђи вач при -
ла го дио сво јим по тре ба ма и по ро дич ном рит -
му, и до да ла сти хо ве ко ји би мо гли да пра те
сва ку про ме ну бо је – же ље не рад ње: „Бо ју ме -
њам сво ју кад по же лим та ко, / бо ју ме њам сва -
ког да на, ме ни је то ла ко” (250). Сим бо ли се мо -
гу ре ги стро ва ти у при ча ма „Вре ћа ек се ра”, „Не -
мир ни цр ве ни по ни” и „Ни шта но во”. „Вре ћа
ек се ра” на ме ње на је школ ској де ци ко ја су
скло на агре сив ном по на ша њу. За ки ва ње ек се -
ра сим бол је срџ бе, док је ру па ко ја оста је у
огра ди по ва ђе њу ек се ра сим бол ра не (ожиљ ка)
ко ја оста је у чо ве ку по из ре че ним увре да ма.
Страх и гнев (бес, љут ња, срџ ба, агре си ја) су,
пре ма пси хо ло зи ма, нај зна чај ни је не га тив не
емо ци је у дру гој и тре ћој го ди ни де те та (Ма ној -
ло вић – Мла де но вић 2001: 76). У уз ра сту од три
до шест го ди на че сти су агре сив ни на па ди де -
це, пре све га због то га што су узро ци агре сив -
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но сти ти пич ни за овај уз раст, те је ве ро ват но
сто га спи са те љи ца при чу на ме ни ла школ ској
де ци. Ка ко је агре сив но по на ша ње ну жност, по -
треб но га је „про жи ве ти” и од но си ти се пре ма
ње му у скла ду са од ре ђе ном си ту а ци јом, те је
агре сив ност по треб но по ка за ти (ка да је нуж -
но), об у зда ти, спо зна ти (тра жи ти дру го ре ше -
ње) и при ме ни ти (уко ли ко смо из ло же ни нео -
прав да ним от по ри ма) (Ha ug-Schna bel 1997:
18). Ова при ча ста вља ак це нат на об у зда ва ње и
спо зна ва ње агре си је, као и на ње не по губ не по -
сле ди це. Чет ка из при че „Не мир ни цр ве ни по -
ни” сим бол је сми ри ва ња (за до вољ ства у од су -
ству би ло ка кве рад ње), док је вом бат (ко ји се
мо же за ме ни ти опо су мом или кен гу ром, од но -
сно жи во ти њом из по ро ди це тор ба ра) из при че
„Ни шта но во” – сим бол до ма. Спи са те љи ца је
на кра ју књи ге у та бе ла ма под ву кла раз ли ку
изме ђу ме та фо ра ко је при па да ју ка те го ри ји
иза зо ва и ис ку ше ња, с јед не стра не, и оних ко је
при па да ју ка те го ри ји по ма га ча и во ди ча, с дру -
ге стра не (333). На при мер, при ча „Ро ђен да бу -
де краљ” у пр ву ка те го ри ју ме та фо ра свр ста ва:
бе де ме дво р ца, сло мље не ко сти и там ну со бу,
док дру гој ка те го ри ји при па да ју: му дра же на,
огле да ло, сун че ва све тлост, прин че ва злат на
кру на и ре пли ка „ро ђен да бу де краљ”. Ме та -
фо ре не пред ста вља ју са мо „ула зак у при чу”,
оне су за слу жне и за са мо пу то ва ње и рас плет,
што ће до ка за ти раз ма тра ња ко ја сле де.

Пу то ва ње се од но си на сам ток при че, јер
„во ди рад њу у и кроз ста ње не у рав но те же ног
по на ша ња, па све до рас пле та и по нов ног ус по -
ста вља ња рав но те же” (86), а ње го ви ва жни чи -
ни о ци су на пе тост, пре пре ке и по моћ ни ци.6

Барт (Bart hes) раз ли ку је ра ван књи жев ног ли -
ка и ра ван функ ци је, док за Про па (Пропп) на -
род не бај ке има ју два ти па ком по нен ти: пр ви
су уло ге ко је од го ва ра ју ли ко ви ма, а дру ги
функ ци је ко је кон сти ту и шу за плет. Функ ци ја је

„по сту пак ли ка од ре ђен с об зи ром на ње гов
зна чај за ток рад ње” (Проп 1982: 28)7. Сто га,
лик се по сма тра пре као де лат ник (деј ство ва -
лац за ко јег је ка рак те ри стич на ак тив на функ -
ци ја, пре ма Лот ма ну (1976: 311), не го као би ће,
што је слу чај и са ли ко ви ма Ле ко ви тих при ча...,
ко ји се увек ова пло ћу ју кроз не ки вид по зи тив -
ног или не га тив ног де ла ња. У зби р ци из на ла зи -
мо ши рок ди ја па зон ли ко ва де це и од ра слих,
жи во ти ња и пред ме та, ли ко ва из бај ки и при -
род них по ја ва. Не га тив ни им пул си по је ди них
ли ко ва и по зи тив не ре ак ци је ли ко ва по моћ ни -
ка усме ра ва ју ток при че, во де ћи га ка рас пле -
ту. Че сто је у при ча ма илу стро ва на опо зи ци ја
де це и од ра слих, при че му се функ ци ја од ра -
слих – да по ма жу де ци, да их вас пи та ва ју и
усме ра ва ју, мо же ова пло ти ти кроз нај ра зно вр -
сни је по моћ ни ке (чо ве чу љак из при че „Џе ре ми
и ча роб ни шта пић”, ри бар из „Не сно сног пе ли -
ка на”, ки ша из „Не по ште ног дин га”). Жи во тињ -
ски свет пред ста вља за ау тор ку не пре су шни
извор ин спи ра ци је и она че сто кроз ли ко ве жи -
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6 Пе ро у о ва ис ти че да ова ета па у ства ра њу при че мо же би -
ти јед но став ни ја за мла ђи уз раст, са ри ма ма (упо тре ба кра -
ћих пе снич ких фор ми, као у при чи „Пуж и бун де ва”), или са
по на вља њи ма и на до ве зи ва њи ма („Де да и ре па”) и ком плек -
сни ја за ста ри ји уз раст де це где би пу то ва ње би ло ви ше е пи -
зо дич но, са ве ћим бро јем ли ко ва и пре пре ка („Врт све тло -
сти”).

7 Проп је, на осно ву функ ци ја, из дво јио се дам де ло кру га
ли ко ва из бај ки: де ло круг про тив ни ка (ште то чи не), де ло круг
да ри ва о ца (снаб де ва ча), де ло круг по моћ ни ка, де ло круг ца -
ре ве кће ри (тра же ног ли ца) и ње ног оца, де ло круг по ши ља -
о ца, де ло круг ју на ка и де ло круг ла жног ју на ка (1982: 86–87).
Бре мо но ва (Bre mond) за мер ка је сте да Про по ва де фи ни ци -
ја функ ци је не до зво ља ва ал тер на ти ву, по што је од ре ђе на
сво јим по сле ди ца ма, те сма тра да би сва ка функ ци ја тре ба -
ло да ства ра низ ал тер на тив них по сле ди ца (Ке лер 1990: 310).
Док се Гре ма сов (Gre i mas) мо дел те ме љи на три ма оса ма:
же љи, оп ште њу и уче ство ва њу, То до ров фор му ли ше из ве сне
за ко не рад ње ко ји упра вља ју тим од но си ма, пред ла жу ћи да
се ли ко ви тре ти ра ју као лич на име на ко ји ма се при до да ју
из ве сне осо би не при чи та њу.



во ти ња до ча ра ва не по жељ не ви до ве деч јег по -
на ша ња. У при чи „Ба бун Мто та” упо зна је мо се
са ста њем до са де, ко ја се че сто ја вља код да на -
шње де це, те је ба бу ни ца Мто та ме та фо ра за де -
вој чи цу ко јој је увек до сад но и ко ја не слу ша са -
ве те од ра слих. По ма га чи Ма ма Ба бун и Де да
Ба бун сво јим са ве ти ма ни су ус пе ли да је усме -
ре ка по жељ ним рад ња ма (игра и дру же ње) и
Мто та упа да у лов че ву зам ку. Зам ка је при влач -
на, јер Мто та у њој ви ди ку ћи цу у ко јој мо же да
се ди, не ра де ћи ни шта. До са да се у овој при чи
са гле да ва као пре пре ка, ста тич но ста ње ко је
бло ки ра, пред ста вља ју ћи опо зи ци ју ди на ми ци
и ак ци ји. Да кле, ре ги стру ју се две пре пре ке –
пр ва уну тар са мог ли ка (ко ја узро ку је на пе -
тост), а дру га у ви ду зам ке (ко ја се ја вља као ре -
ал на прет ња по жи вот, по ја ча ва ју ћи на пе тост).
Де да Ба бун два пу та је при ка зан кроз функ ци ју
по моћ ни ка – пр ви пут као са ве то да вац, а дру ги
пут као спа си лац ко ји уну ку из ба вља из зам ке
и оба пу та до би ја по твр ду свог де ла ња – пр ви
пут у спо зна ји за ро бље не уну ке да су иде је ста -
ри јих би ле ва ља не, а за тим у ре пли ци ко ју му
она упу ћу је по из ба вље њу: „Де да, ти ни си са мо
му дар, већ си и јак и хра бар. Ка да по ра стем же -
лим би ти као ти” (123). Не рет ко се у при ча ма
за па жа су по сто ја ње жи во тињ ског и људ ског
све та и функ ци је ових ли ко ва оства ру ју се у
истој рав ни, без об зи ра на то да ли су у уло зи
по ма га ча или зло тво ра. Та кве су при че „Ба ба и
ма га рац”, „Ста ри ца и мра ви”, „Ча роб на ри ба”,
„Анан си и пти це”, „Прин це за све тло сти”, „Све
на сво јем ме сту” и др. Ве ли ку ин вен тив ност Пе -
ро у о ва је по ка за ла у кре и ра њу ли ко ва са функ -
ци јом по ма га ча – они мо гу би ти не ствар ни ли -
ко ви из бај ки (ви ле ња ци у при чи „Ви ле ња ци и
обу ћар”), при род не по ја ве (ве тар у „Зве зда ној
ја бу ци”) и пред ме ти (пли ша на играч ка у „Уред -
ном ме ди”). У ма лом бро ју при ча из о ста ју пре -
пре ке, а са мим тим и на пе тост, али то је у уској

ве зи са про бле мом чи јем се ре ше њу те жи. Та -
кве су при че „Тем бе о ве чи зме” и „Ма ли де чак
на је дре њу”. Пр ва је на ме ње на де ци ко јој не до -
ста је по што ва ња и об зир но сти и, ра чу на ју ћи на
деч је ани ми стич ко са гле да ва ње све та, она па -
жњу усред сре ђу је на де ча ко ве чи зми це, и сли -
ка њи хо во за до вољ ство због не рас ки ди вог при -
ја тељ ства. Дру га при ча на ме ње на је сра ме жљи -
вој и ин тр о ве рт ној де ци, те од су ство пре пре ка
и на пе то сти и те ка ко има сми сла. Ов де је до -
ми нан та улан ча ва ње за ни мљи вих рад њи –
крат ких аван ту ра ко је има ју за циљ да де те
охра бре и учи не га сме ли јим и си гур ни јим у
игри и но вим си ту а ци ја ма. При ме ри ком плек -
сни јих пу то ва ња је су „Не ви дљи ви ло вац” (инди-
јан ска на род на при ча) и „При ча о Ра ди ци” (еги -
пат ска бај ка), ко је пред ста вља ју раз ли чи те вер -
зи је по зна те бај ке „Пе пе љу га”, при па да ју ћи
при ча ма на ме ње ним де ци ко ја има ју про блем
са исме ва њем и вр шњач ким на си љем. 

За да так рас пле та у Ле ко ви тим при ча ма...
јесте ус по ста вља ње хар мо ни је и рав но те же. Ве -
ћи на при ча за вр ша ва се срећ но и рас плет је ја -
сан и чи тљив, без ка зне по по чи ни о ца не га тив -
них рад њи и без иза зи ва ња осе ћа ја кри ви це
(„Ба бун ко ји се до са ђи вао”, „Џе ре ми и ча роб ни
шта пић”). Код не што ком плек сни јих при ча,
спи са те љи ца сво је ли ко ве во ди ка срећ ном за -
вр шет ку кроз про це се са мо спо зна је („Прин це -
за све тло сти”), са зре ва ња („Не стр пљи ва зе бра”)
и пре о бра жа ја („Не по ште ни дин го”). Ова по то -
ња при ча на ро чи то је бо га та ме та фо ра ма: нај -
ма њи дин го у чо по ру, цр ве на пра ши на, глад,
пе ћи на пу на ко сти ју (ме та фо ре иза зо ва и ис ку -
ше ња), ки ша ко ја про чи шћа ва, и дин го ва са вест
(ме та фо ре по ма га ча и во ди ча). По че так при че
ука зу је на раз ли чи тост: Ма ли Д је, за раз ли ку
од сво је жу те бра ће, био бли ста во бео. Ка ко је
био нај ма њи мо рао је увек да се бо ри да до би је
оно што же ли. Пр ва про ме на се од и гра ва ка да
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Ма ли Д, по сле ва ља ња у цр ве ној пра ши ни рав -
ни це, схва ти да га ње го ва бра ћа не при ме ћу ју и
по чи ње нео ме та но да их пра ти и кра де им ко -
сти. Уско ро је крао од це ле сво је по ро ди це и пе -
ћи на у ко јој је скри вао плен на пу ни ла се. Док
је Ма ли Д био сре ћан због то га што ни ка да ви -
ше не ће би ти гла дан, чла но ви ње го ве по ро ди це
по ста ја ли су све сла би ји. Сле де ћу про ме ну до -
но си ки ша ко ја са дин га спи ра цр ве ну пра шину
а ко сти чи ни бли ста вим и бе лим. Ки ша сим бо -
лич но укла ња ма ску и из но си исти ну на ви де -
ло, али до но си и про чи шће ње глав ном ју на ку,
ко је ће усло ви ти ње го во де ла ње на две уско по -
ве за не рав ни – са мо спо зна јом се бе као ве ли ког
и ја ког дин га (уви ђа њем сво јих не де ла) и ста -
вља њем се бе у по зи ци ју слу же ња со ци ју му
(вра ћа њем ду га та ко што ло ви за сво ју по ро ди -
цу и бри не о нај мла ђим и нај ма њим чла но ви -
ма чо по ра). Пре о бра жај глав ног ли ка ни је усло -
вљен ути ца јем бли жњих ни ти њи хо вом осу дом,
јер је по чи ни лац кра ђа њи ма остао не по знат,
већ са мо ре флек си јом и ме та мор фо зом. Ова кав
за вр ше так има мно го ја чи ефе кат на чи та о ца
но што би има ла (за слу же на) ка зна. При по ве -
да ње по чи ва на кон тра сти ма и опо зи ци ја ма, од
по чет ка до за вр шет ка, ка ко код ли ко ва (Ма ли
Д – чла но ви чо по ра; кон тра сти у пред ста вља њу
глав ног ли ка: бео – цр вен; ма ли, слаб – ве лик,
јак; не бри жан – бри жан), та ко и у ко мен та ри -
ма ко ји се ти чу ат мос фе ре (су ша – ки ша; су ве
и пра шња ве рав ни це – сре бр но мо ре; бли ста ве
ко сти – там на ру па), а ко ји па ра док сал но во де
склад но сти и ко хе рент но сти за вр шног пла на
при че. Рет ко ка да спи са те љи ца оста вља отво -
рен крај као што је слу чај са „Мај мун ским
дрве том” и „При чом о ка ме ле о ну”. Већ је би ло
ре чи о то ме да „При ча о ка ме ле о ну” за пра во
пред ста вља на црт за кре и ра ње при че пре ма по -
тре ба ма и рит му по ро ди це, што под ра зу ме ва и
сло бо ду у фор ми ра њу за вр шет ка. Да би се схва -

тио отво рен крај „Мај мун ског др ве та” по треб -
но је раз у ме ти кон текст ко ји је усло вио на ста -
нак ове при че. Она је на пи са на за де те раз ве де -
них ро ди те ља, те две по сте ље на два мај мун ска
др ве та са кра ја при че пред ста вља ју два до ма, а
из о ста нак кла сич ног за вр шет ка прав да се ти ме
што је бу дућ ност ро ди те ља пот пу но не из ве сна
(мо же до ћи до по ми ре ња или до уда ља ва ња јед -
ног од њих из де те то вог жи во та). Ме ђу Ле ко ви -
тим при ча ма... чи та мо и оне са „по сле ди ца ма”,
по уч не при че ко је има ју пра ви чан и ис пра ван
за вр ше так. Не ке од њих мо гу се до ве сти у ве зу
са по зна тим ба сна ма и по сло ви ца ма, као што
су „Анан си и ње го ва сен ка”, чи ја рад ња од го ва -
ра Езо по вом „Псу и ње го вој сен ци”, и „По хле -
па гу ши Анан си ја”, чи ји би се рас плет мо гао
пре ве сти у по сло ви цу „Ко дру го ме ја му ко па
сам у њу упа да”. Оне су пи са не с ци љем да де -
ца уз ра ста шест до се дам го ди на на у че да сва -
ко не при ме ре но по на ша ње има сво је по сле ди -
це. Ме ђу њи ма чи та мо при чу „Ча роб на ри ба”
(вер зи ја бај ке „Ри бар и ње го ва су пру га” бра ће
Грим и „Бај ке о ри ба ру и ри би ци” А. С. Пу шки -
на), у ко јој глав ни лик не стра да, већ учи лек -
ци ју о по губ ном деј ству по хле пе. Ни је ис кљу -
чен ни не сре ћан или не пра ве дан за вр ше так и
ње га ре ги стру је мо у при ча ма на ме ње ним де ци
ко ја по ха ђа ју ви ше раз ре де основ не шко ле. Оне
углав ном при па да ју При ча ма за зах тев не при -
ли ке: бо лест, ту га, смрт („Ле ти, Ор ле, ле ти”,
„По ток, пу сти ња, ве тар”, „Гли не на де вој чи ца”),
ко ји ма те ма ти ка не до зво ља ва оп ти ми сти чан
за вр ше так. При че „Го лу би ца и хи је на” и „Ка ко
је је ле нак до био бо је” са др же за вр шне ко мен -
та ре ко ји под се ћа ју на ми то ло шка об ја шње ња
о по стан ку не ких жи во ти ња („Од та да хи је на
тр чи сву да сло мље них ле ђа” – 134; „До да на да -
на шњег Је лен ци има ју ша ре не ка пу те, а Па цо -
ви су обич не бра он или си ве бо је” – 221). Иа ко
се ови ко мен та ри мо гу до ве сти у ве зу са ми то -
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ло шким се ман тич ким си сте мом8 ко ји се увек
осла ња на про шлост, не из о став на је тен ден ци -
ја ка де лат ној сфе ри ак ту ел ног чи та о ца, што је
у пот пу но сти у скла ду са иде о ло ги јом ко ју за -
го ва ра Су зан Пе роу. 

За струк ту ру те ра пе ут ске при че од по себ ног
су зна ча ја на пе тост и раз ре ше ње и ова два сег -
мен та по сти жу се уз по моћ ме та фо ра, ко мен -
та ра и пе снич ког је зи ка. На осно ву прет ход них
раз ма тра ња, ла ко се мо же за кљу чи ти да су за
по сти за ње на пе то сти за слу жне ме та фо ре пре -
пре ке, док ме та фо ре по моћ ни ци умно го ме ути -
чу на рас плет. Ма ње је очи глед на уло га ко мен -
та ра у ства ра њу на пе то сти и по себ ном ис ти ца -
њу раз ре ше ња, али не и ма ње зна чај на. Да би се
од го во ри ло на пи та ње ко мен та ра, по треб но је
нај пре од ре ди ти уло гу на ра то ра. Су зан Пе роу у
свим сво јим при ча ма ко ри сти исту на ра то ло -
шку по зи ци ју, на сту па ју ћи са ста но ви шта све -
зна ју ћег при по ве да ча ко ји про ди ре у свест свих
ли ко ва и об ја шња ва њи хо во де ла ње без озбиљ -
ни је ка рак те ри за ци је и те мељ ни је ана ли зе њи -
хо вих де лат них сфе ра. Че сто се у овим при ча -
ма су сре ће мо са ко мен та ри ма о ли ко ви ма и
њи хо ва до ми нант на функ ци ја је сте да до дат но
ис так ну про блем ско ста ње ли ка. На при мер,
ко мен та ром: „Осим сра ме жљи ве ја го де! Сра ме -
жљи ве! Она се још увек скри ва ла ме ђу зе ле ним
ли сто ви ма. Би ла је пре ви ше сра ме жљи ва да би
про ви ри ла ван” (203; „Сра ме жљи ва ја го да и
дивља ку пи на” – при ча на ме ње на сти дљи вој и
интро верт ној де ци) по ја ча ва се на пе тост и до -
дат но ис ти че изо ло ва ност ли ка у од но су на око -
ли ну. По ме ну та при ча „Не по ште ни дин го” са -
др жи не ко ли ко ко мен та ра у ко ји ма је не из о -
став но по ми ња ње „ва ља ња у цр ве ној пра ши ни”
(ма ски ра ње), ко ји по ја ча ва ју на пе тост, док опа -
ска: „Увек до бро пре ру шен цр ве ном пра ши ном,
он ни је са мо сле дио сво ју бра ћу не го и сво ју
мај ку и оца. Ма ли Д је крао од це ле сво је по ро -

ди це!” (136) до во ди на пе тост до вр хун ца. Ко -
мен та ром: „Рав ни це су по ста ја ле су вље и пра -
шња ви је, су вље и пра шња ви је” по сти же се
утисак кон ти ну и те та не по жељ не рад ње и на ја -
вљу је пе ри пе ти ја у спа со но сној ки ши. Тем по
рад ње чи ни се ве о ма бит ним у од ре ђе ном бро -
ју при ча, по себ но у они ма где је при сут на по -
но вљи вост ко ја по ја ча ва се ман тич ки слој при -
че. За ни мљив при мер исто вет ног тем па у две -
ма су прот ста вље ним рад ња ма и по сле ди ца ма
чи та мо у ко мен та ри ма из при че „Врт све тло сти
– бај ка о за шти ти жи вот не сре ди не”: „И по ла -
ко, ве о ма по ла ко, они пре ко па ше див ни врт
због руд ни ка и дво р ца са бла гом” (154), као и:
„И по ла ко, по ла ко, по ла ко (тре ба ло је мно го
вре ме на) де ца су ус пе ла да вра те ку гли злат ни
сјај” (157). За вр шни ко мен та ри на ро чи то су
зна чај ни, бу ду ћи да че сто об ли ку ју за кључ ке,
за го ва ра ју ћи став ко ји се су ге ри ше чи та о цу, као
нпр. за вр шни ко мен тар из „Птич јег вр та”: 

На кон не ког вре ме на тај врт по ста де по знат
по пре кра сном птич јем пе ва њу и бо гат ству птич -
јих гла со ва. Љу ди су до ла зи ли из да ле ка ка ко би
у ње му ше та ли, се де ли и слу ша ли пти це. Не ки су
чак за кљу чи ли да је то ме сто ле ко ви то (187). 

Ко мен та ри ма ко ји се ти чу вре мен ских при -
ли ка, ат мос фе ре и тем па рад ње, иа ко су на -
метљи ви ји од по је ди них опа ски о ли ко ви ма,
оја ча ва се зна че ње раз ре ше ња и до дат но се
усме ра ва емо ци о нал но ин те ре со ва ње чи та о ца. 

Све ове вр сте ко мен та ра слу же у свр ху оја -
чава ња ин тен зи те та ко јим чи та лац до жи вља ва
одре ђе не тре нут ке у јед ној књи зи. Ма да мо гу
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8 Ми то ви су у су шти ни со ци јал ни тј. со ци о цен трич ни, пре -
ма Ме ле тин ском (Ме ле ти нский) (1984), бу ду ћи да се обра -
ћа ју чо ве ку због ње го вог при ла го ђа ва ња со ци ју му, пре о бра -
жа ва ња и усме ра ва ња ње го ве пси хич ке енер ги је и де лат не
сфе ре у ко рист дру штва.



оба вља ти и дру ге за дат ке, њих пр вен стве но
оправ да ва не ка свр ха ко ју вр ше у уоб ли ча ва њу
чи та о че вог су да на овој или оној ска ли вред но -
сти (But 1976: 220).

Уви дев ши ве ли ки ути цај рит ма, по на вља ња
и ри ма на нај мла ђе де те, спи са те љи ца ства ра и
сти хо ве у при ча ма и при че у сти ху (жан ров ско
од ре ђе ње пре ма С. П.). Под ути ца јем по ет ског
је зи ка, об ли ка, рит ма и ме та фо ра из при ро де
на стао је ве ли ки број при ча са сти хо ви ма, док
оних ко је су це ле ис пе ва не у пе снич кој фор ми
има да ле ко ма ње („Пуж и бун де ва”, „Не сно сни
пе ли кан”). Сти хо ви из при ча Су зан Пе роу (нај -
че шће дво стих и ка трен) пре вас ход но су у
функ ци ји ко мен та ра и ка рак те ри за ци је ли ка
(ука зи ва ње на од ре ђе ну осо би ну или по жељ -
ну/не по жељ ну рад њу ко ју лик оба вља). Ре пре -
зен та ти ван при мер је су сти хо ви из „При че о пе -
шки ру”, пи са не за де те ко је је га ји ло авер зи ју
пре ма бри са њу по сле ку па ња: „Ди ди ри ди да ди
дај, у пе шкир га за мо тај, / па га до бро обри ши,
и ко су му осу ши, / гла ву, ле ђа, ра ме на, ру ке,
но ге, ко ле на. / Да ни је за бо ра вљен мо жда не ки
део? / Је сте, ма ло сто па ло, а и но сић цео!”
(226–227). Ови сти хо ви ани ми стич ком кон цеп -
ци јом ожи вља ва ју пе шкир, ус по ста вља ју ћи ди -
ја лог са ре ци пи јен том. Пе сма као ме та фо ра за
спас (пре ва зи ла же ње пре пре ка, из ба вље ње) ја -
вља се у „Плач љи вом ки ту” и „Лин дле ви ној пе -
сми”. Плач љи ви и мр зо вољ ни кит лик је из ску -
пи не при ча на ме ње них цми здра вој де ци или
оној ко јој је до сад но. Ње го во не за до вољ ство
огле да се у сти хо ви ма: „Ово не же лим и ово не
мо гу, / ово ми се не сви ђа и ово не ћу, / ни ово
не же лим и не мо гу, / у овом жи во ту баш не мам
сре ћу” (124). Ови сти хо ви по на вља ју се у при -
чи два пу та те се сти че ути сак да пред ста вља ју
„плач љи ву ман тру” мла дог ки та, ко ја га по ред
убе ђи ва ња мај ке и оста лих ки то ва од во ди у ма -

лу ла гу ну, у изо ла ци ју ко ја пре ти да му угро зи
жи вот. Се ћа ње на нај леп ше ста ре ки тов ске пе -
сме на гна ло га је да за пе ва и та ко до зо ве мај ку
и оста ле ки то ве. При ча се за вр ша ва но вом пе -
смом мла дог ки та, ко ја је са свим су прот на по
зна че њу од не ка да шње: „Умем да пе вам и ужи -
вам у то ме, / све мо гу да ра дим ова ко рас пе ван,
/ и увек мо гу све што по же лим, / мој жи вот је
сре ћан, сва ки дан!” (125). Функ ци ју спе ци фич -
ног ко мен та ра има ју сти хо ви са за вр шет ка при -
че „Пре ле па кра љи ца” („Ле па мо ја лоп то, ви со -
ко по ле ти, / као сун це злат но пре ко не ба кре -
ни, / а он да не жно као леп тир сле ти, / као дах
ла га на, ти се вра ти ме ни” – 199), бу ду ћи да се
њи ма шум ска кра љи ца-мај ка вра ћа у кон текст
по ро ди це, а јед на ко би мо гли да пред ста вља ју
и уни вер зал ни ко мен тар за све уче сни ке ко ји
при сту па ју сим бо лич ној игри по ве зи ва ња. Гре -
јам (Gra ham 1969) при зна је да је по ет ска фор -
ма по не ка да де ко ра тив на, као и да је по ка за тељ
вред но сти по е зи је сту пањ до ко јег се мо же па -
ра фра зи ра ти. У Ле ко ви тим при ча ма... по ет ска
фор ма не мо же се схва ти ти као при ја тан до да -
так, бу ду ћи да се сти хо ва не се квен це очи та ва ју
у уској ве зи са се ман ти ком про зних са др жа ја,
што се мо же за кљу чи ти из на ве де них при ме ра.
Не сум њи во је да се „пе снич ко име но ва ње раз -
ли ку је од ко му ни ка тив ног по то ме што је ње гов
од нос пре ма ствар но сти осла бљен у ко рист ње -
го вог се ман тич ког укљу чи ва ња у кон текст”
(Mu kar žov ski 1987: 272), али и да пе снич ко
име но ва ње ис пра вља естет ска функ ци ја ко ја у
сре ди ште па жње по ста вља сам знак. Лот ман за -
па жа да је „ве за ност ре чи у сти ху знат но ве ћа
не го у оној син так сич кој је ди ни ци из ван сти ха”
(1976: 250), те да се, у из ве сном сми слу, стих
мо же из јед на чи ти са лин гви стич ким пој мом
ре чи. Сти хо ви из Ле ко ви тих при ча... мо гу се
тран спо но ва ти у ре пли ке, ре че ни це, ре чи или
зна ко ве, чи ме се по твр ђу је се ман тич ко је дин -
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ство сти ха о ко јем Лот ман го во ри. Ипак, по ет -
ска фор ма, по но вљи вост и/или се ман тич ка
про ме на сти хо ва има ју на ро чит зна чај за (до -
ми нант но про зну) струк ту ру са ме при че и не
мо гу се по сма тра ти из ван ње. По е зи ја че сто
сво јим сред стви ма (по ет ским сли ка ма, ри мом,
рит мом) узро ку је мен тал но и емо ци о нал но
анга жо ва ње ре ци пи јен та. Ка да го во ри мо о ути -
ца ју по на вља ња и рит ма на де те, не сум њив је
ње гов зна чај, као и зна чај сли ко ви тог при ка зи -
ва ња. Има ју ћи у ви ду деј ство сти хо ва на де те,
чи ни се са свим оправ да ним и по жељ ним при -
по ве дач ки мо дел Ле ко ви тих при ча... ко ји знак
кроз пе снич ко име но ва ње чи ни још тран спа -
рент ни јим. 

Пе ро у о ва од лич но за па жа ве зу из ме ђу ис ку -
ства, ма ште и при по ве да ња. Ма шту узи ма за
кон струк тив ни еле ме нат сва ке при че, ис ти чу -
ћи исто вре ме но моћ при че да ути че на деч ју
ма шту. Она по ја шње њи ма ра зу мљи вим сва ком
чи та о цу ука зу је на ва жност иден ти фи ка ци је
при ли ком ре цеп циј ског чи на, као и на про цес
све сне са мо об ма не, од но сно све сног при ста ја -
ња на лаж књи жев не исти не. Барт ис ти че ква -
ли тет књи жев но сти ко ји се огле да у све сти о
ире ал но сти је зи ка: 

’Нај и сти ни ти ја’ књи жев ност је она ко ја зна да
је пот пу но ире ал на, то јест зна да је у би ти је зик,
она је тра га ње за ме том из ме ђу ства ри и ре чи,
на пе тост све сти исто вре ме но но ше не и огра ни -
че не ре чи ма, ко ја пре ко њих има исто вре ме но
ап со лут ну и не по у зда ну моћ (1971: 145). 

По зна то је да и од ра сли при ли ком чи та ња
при ста ју на тзв. фик ци о нал ни спо ра зум ко јим се
ус по ста вља по ве ре ње у про чи та но, иа ко чи та -
лац зна да је пред њим из ми шље на при ча (Eko
2005: 91). Пред школ ско де те је из ра зи то су ге -
сти бил но и скло но иден ти фи ка ци ји9, те фик ци -

ја мо же умно го ме ути ца ти на ње го ву де лат ну
сфе ру. И по ред то га што се иден ти фи ка ци ји и
ин тер пре та ци ји као „ства ра лач кој” ак тив но сти
(Ge net te, Ga da mer) мо же при го во ри ти са ста -
но ви шта хер ме не у тич ког нар ци си зма (Bac he -
lard) и што се сла же мо се Бур ди је ом (Bo ur di eu)
да „не мо же мо про жи вља ва ти, или по сре до ва -
ти у ожи вља ва њу ту ђег ис ку ства” (2003: 438), те
да нас до пра вог раз у ме ва ња не во ди сим па ти -
ја, већ обр ну то, раз у ме ва ње до сим па ти је, „до
оне вр сте ’amor in tel lec tu a lis’ ко ја, за сно ва на на
од ба ци ва њу нар ци си зма, пра ти от кри ће ну жно -
сти” (2003: 439), мо ра мо при зна ти да су од ре -
ђе на од сту па ња од ових ста во ва при ли ком раз -
ма тра ња књи жев них тек сто ва за де цу и ре цеп -
циј ског чи на пред шко ла ца мо гу ћа и по треб на.
Бо га ће њем деч је ма ште и ис ку ства по сред -
ством фик ци је по спе шу је се ства ра лач ка де лат -
ност, а упра во је пред школ ски пе ри од нај о се -
тљи ви ји и нај по год ни ји за раз вој ма ште. Фик -
ци о нал ни мо ме нат у умет но сти при по ве да ња
ни ма ло не ре ме ти де цу овог уз ра ста да при чу
схва та ју као „исти ни ти ју од исти не”, те са вет
спи са те љи це ин тер пре та то ри ма ње них при ча
је сте да се по тру де да их де ца-слу ша о ци упра -
во на овај на чин пер ци пи ра ју.10

Јед но од бит ни јих пи та ња са ко ји ма се су сре -
ће чи та лац Ле ко ви тих при ча... је сте да ли се
оне мо гу по сма тра ти за себ но у од но су на њи -
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9 Као при мар не про це се со ци ја ли за ци је, од но сно со ци јал -
ног уче ња, Ма ној ло вић и Мла де но вић на во де ими та ци ју, су -
ге сти ју и иден ти фи ка ци ју (2001: 115). Су ге сти ја је ира ци о -
на лан про цес ко јим су ге сти бил на осо ба по дра жа ва не са мо
акт или ак ци је дру ге осо бе, већ и ње не сло же ни је ма ни ре,
нпр. иде је или осе ћа ња, те је „лак ше су ге ри са ти не ко по на -
ша ње лич ним при ме ри ма и од го ва ра ју ћим про прат ним ре -
ак ци ја ма не го ло гич ким ар гу мен то ва њем” (Ibid.: 116–117),
док се иден ти фи ка ци јом „це ла осо ба, од но сно ње на лич ност,
на пси хо ло шки на чин, ин кор по ри ра у се бе” (Ibid.: 118).

10 У за вр шним по гла вљи ма књи ге, ау тор ка се фо ку си ра на
сам чин ре цеп ци је, раз ма тра ју ћи раз ли ке из ме ђу чи та ња и



хо ву свр хо ви тост (учин ко ви тост по по тен ци јал -
ног ре ци пи јен та) и чи та ти у кљу чу bel le littéra -
tu re. Ин те ре сант но је да Пе ро у о ва по ка зу је
инте ре со ва ње за кри те ри јум исти но сти у умет -
нич ком тек сту и за ди стинк тив не (или ди хо -
том не) ка те го ри је мо рал ног и естет ског. Спи са -
те љи ца под вла чи раз ли ку из ме ђу мо рал не и
мо ра ли стич ке при че: мо рал на при ча је она ко -
ја кроз пу то ва ње на го ни ре ци пи јен та да из не -
дри соп стве не за кључ ке, док је мо ра ли стич ка
опо ми њу ћа и пре на гла ше но ди дак тич на, а ка -
ко је ње на свр ха пре ви ше очи глед на, ква ли тет
естет ског је ума њен. Од на ро чи тог зна ча ја је сте
ње но упо зо ре ње да „у при чи не тре ба да бу де
мо ра ли са ња и иза зи ва ња осе ћа ја кри ви це” (81).
Ква ли тет ње них при ча огле да се упра во у њи -
хо вој тро чла ној струк ту ри (ме та фо ра, пу то ва -
ње, рас плет), и у про сто ру оста вље ном ма лом
слу ша о цу за са мо стал но до но ше ње за кључ ка.
Ти ме је Пе ро у о ва још јед ном по твр ди ла Харт -
ма нов (Hart mann) став да је „из ве сно да чо век
ко ји чи та пе снич ка де ла же ли и да не што на у -
чи, али он не же ли да бу де по у ча ван као уче -
ник, већ сам да ви ди” (2004: 291). Пол Ри кер
(Paul Ricœur), раз ми шља ју ћи о етич ким импли -
ка ци ја ма при че, до ла зи до за кључ ка да је по -
гре шно раз у ме ва ње есте ти ке уко ли ко би се
ишло ка то ме да ли те рар на при ча на пла ну на -
ра тив не фи гу ра ци је из гу би етич ка од ре ђе ња у
ко рист чи сто естет ских: 

За до вољ ство ко је има мо у сли је ђе њу суд би не
ли ко ва си гур но са др жи и то да су спен ду је мо сва -
ки ствар ни мо рал ни суд исто вре ме но са ста вља -
њем ван сна ге чи ње нич ног дје ло ва ња. Али у ире -
ал ном кру гу фик ци је, ми не пре ста но ис тра жу је -
мо но ве на чи не вред но ва ња дје ло вањâ и ли ко ва.
Ми са о ни екс пе ри мен ти ко је про во ди мо у ве ли -
кој ла бо ра то ри ји има ги нар ног та ко ђе су и ис тра -
жи ва ња ко ја се во де у цар ству до брог или злог
(2004: 171).

Естет ска ег зи стен ци ја на ста је на не по сре дан
на чин, раз ви ја се у чо ве ко вом бив ство ва њу и
до во ди ин ди ви ду а ли тет у опо зи ци о ну по зи ци -
ју у од но су на дру гост ко лек тив оп штост, док се
мо рал увек про ма тра у уској ве зи са со ци ју мом.
Што се ти че вас пи та ња, још је код Ши ле ра при -
сут на иде ја да би оно тре ба ло да се од ви ја пу -
тем умет но сти и да се чул ни чо век мо же „ура -
зу ми ти” са мо уко ли ко се на чи ни естет ским.
Мо ра се при зна ти да се естет ско вас пи та ње ба -
ви чо ве ком на са свим дру га чи ји на чин. Оно
кул ти ви ше чо ве ка у од но су на ње гов уну тра -
шњи жи вот, емо ци је и ин ту и ци ју. Основ ни за -
да так естет ског вас пи та ња је сте да об ли ку је код
по је дин ца сми сао за естет ске вред но сти, тј. за
њи хо во уо ча ва ње, до жи вља ва ње, вред но ва ње и
оства ри ва ње и у том сми слу је естет ско вас пи -
та ње уско по ве за но са мо рал ним. Спо зна ја до
ко је де те до ла зи пу тем умет но сти и књи жев не
фик ци је је сте син те тич ка и тре нут на, она по ве -
зу је ми сли и осе ћа ња, ста во ве и де ло ва ње и раз -
ви ја при јем чи вост за ле по, до бро и исти ни то,
што ве зу из ме ђу естет ских и мо рал них аспе ка -
та чи ни очи глед ном, мо гу ћом и по жељ ном. 

Већ у пред го во ру Ле ко ви тих при ча..., Нен си
Ме лон (Nancy Mel lon) ис ти че зна чај при че и
при по ве да ња: „При по ве дач је за ба вљач и умет -
ник, али при по ве да ње мо же би ти и ле ко ви то”
(13). По след ње пи та ње ко је по ста вља мо, све сни
уна пред да од го вор оста је отво рен за не ка да ља
ис тра жи ва ња, је сте: Да ли је ле че ње ли те ра ту -
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при по ве да ња. Не же ле ћи да ума њи вред ност чи та ња књи жев -
них тек сто ва, ка рак те ри шу ћи га као по же љан вид ре цеп ци -
је ко јим се гра ди по зи ти ван од нос пре ма пи са ној књи жев ној
ре чи, пред ност да је при по ве да њу, као не по сред ни јем чи ну
ко ји слу ша о ца сти му ли ше на ства ра ње мен тал не сли ке при -
че. Она на по ми ње да су за при по ве дач ке стра те ги је од ве -
лике ва жно сти још не ки чи ни о ци, као нпр. ме сто, пу бли ка,
ре кви зи ти, и на гла ша ва да је сва ко при по ве да ње лич но и
инди ви ду ал но.



ром мо гу ће и ко ја је ње на по зи ци ја у стал ној по -
тре би са вре ме ног чо ве ка (де те та) за из ле че њем?
У из да ва штву је еви ден тан све ве ћи број на сло -
ва из обла сти по пу лар не пси хо ло ги је, са мим
тим и чи та ла ца ко ји ову ли те ра ту ру пра те, а то -
ком по след ње две де це ни је ХХ ве ка би бли о те -
ра пи ја је по ста ла при зна та те ра пе ут ска ме то да
чи ји се учин ци ин тен зив ни је ис пи ту ју кроз
број не кли нич ке сту ди је.

Ако су љу ди у са вре ме но до ба утам ни че ни у
је дан ма те ри ја ли стич ки и вир ту ел ни за твор (је -
ди, ле чи се, ес-ем-есуј, ле чи се, гу глај, ле чи се,
лај куј, за ба вљај се, ле чи се...), мо жда – ма кар но -
стал гич но и уто пиј ски – ни је пре те ра но твр ди ти
да књи жев ност оста је по след ње уто чи ште ху ма -
ног сми сла. [...] Бо ле стан од ци ви ли за ци је, обо -
лео од вир ту ел них ствар но сти, да на шњи чо век
сво је бо ле сти (бо ле сти по сто ја ња) не мо же из ле -
чи ти са мо уско схва ће ном ме ди цин ском те ра -
пијом, већ осми шља ва њем свог ме ста у све ту.
Буду ћи да од са мих по че та ка по на вља али и раз -
гра ђу је кон вен ци је и сте ре о ти пе дру штве не кон -
тро ле и дру штве но на уч но обе ћа ног ’здра вља’ и
’зна ња’ (као јед не од нај ве ћих за блу да исто риј -
ске еман ци па ци је), књи жев ност мо же мо по сма -
тра ти као по след њу анам не зу на ших бо ле сти,
али и као по след њи за лог јед ног све о бу хват ни јег
оздра вље ња за пад ног чо ве ка (Boš ko vić 2015: 154).

Све сна чи ње ни це да је са вре ме ни на чин жи -
во та ути цао на то да мно ги раз ви ју сум њу у
има ги на тив но ми шље ње и у зна чај при ча и
при ча ња, али и то га да су ње не те ра пе ут ске
при че у ви ше на вра та до жи ве ле про ве ру и по -
твр ду, Пе ро у о ва се по тен ци јал ним пи сци ма
обра ћа ко ри сним са ве ти ма, пру жа ју ћи им по -
др шку и охра бре ње. Ле ко ви те при че за лак ше и
срећ ни је од ра ста ње упра во су то што њи хов на -
слов ка зу је и спи са те љи ца је пу тем књи жев но -
сти от кри ла си гу ран пут у пру жа њу по мо ћи де -

ци и од ра сли ма, ка ко би успе шни је пре ва зи шли
сво ја тра у ма тич на ис ку ства и су о чи ли се са
стра хо ви ма. Уви дев ши да сле ди ти ло ги ку ре ал -
но сти ни је нај е фи ка сни је, већ да је по треб но
ру ко во ди ти се ло ги ком ма ште де те та, она ства -
ра при че чи ји кључ по се ду је сва ко де те. Основ -
на иде ја це ле зби р ке огле да се у при чи „Лин -
дле ви на пе сма”, ко ја обе ле жа ва за вр шни план
књи ге, пред ста вља ју ћи сво је вр сну по хва лу књи -
жев ној има ги на ци ји. Ху ма на иде о ло ги ја ове
при че очи та ва се у ме та фо ри пе сме ко ја осве -
тља ва пут, пре вла да ва пре пре ке и от кла ња све
не да ће. Она ујед но све до чи о огром ној мо ћи
ко ју при че и при по ве да ње по се ду ју и ко ја ни у
вре ме ну са вре ме них тех но ло ги ја и мас-ме ди ја
не гу би на зна ча ју. 
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Je le na P. VELJ KO VIĆ ME KIĆ

STRUC TU RE AND SE MAN TICS 
OF HE A LING STO RI ES FOR CHAL LEN GING

BE HA VI O UR

Sum mary

He a ling Sto ri es for Chal len ging Be ha vi o ur by Su san
Per row is a col lec tion of sto ri es in ten ded for chil dren
and, at the sa me ti me, a kind of a ma nual for the cre a -

tive pro cess of wri ting sto ri es. Its chap ters are re a li zed
on two le vels: a plan of li te rary and ar ti stic pro se (cen -
tral part with sto ri es) and a plan with in struc ti ons and
gu i de li nes for po ten tial nar ra tors (in tro duc tory and con -
clu ding re marks). The wri ter com bi nes old fa iry ta les
from dif fe rent cul tu res, adap ted sto ri es and aut hor’s sto -
ri es she con si ders po ten ti ally he a ling. They are in ten ded
for chil dren of dif fe rent ages (usu ally prescho o lers, but
she do es not ex clu de the po si ti ve ef fect of sto ri es on
adult re ci pi ents), which le ads to the gen re and the ma tic
di ver sity of the bo ok. In it we read fifty-two Sto ri es of
chal len ging be ha vi o ur in ten ded for chil dren who ha ve
pro blems with cer tain cha rac te ri stics, con di ti ons and
acti ons and twenty-fo ur Sto ri es for chal len ging oc ca si ons
who se goal is to help chil dren in spe ci fic li fe si tu a ti ons
and chal len ges. Su san Per row’s mo del for con struc ting
sto ri es con sists of three sta ges: Me tap hor, Jo u r ney and
Un ra ve ling, which are analyzed in the pa per with the help
of struc tu ra list and se mi o tic the o ri es, with oc ca si o nal re -
li an ce on psycho lo gi cal con si de ra ti ons of the de ve lop -
men tal sta ges of preschool chil dren. In ad di tion to the
analysis of cha rac ter ro les, au xi li ary me tap hors and me -
tap hors of ob stac les, ten sion and un fol ding, the pa per
will al so di scuss com ments from a nar ra to lo gi cal po -
sition, as well as the fun ction and se man tics of po e tic
phra se o logy that ap pe ars in many sto ri es as the ir in di -
spen sa ble con struc ti ve ele ment. The wri ter shows a spe -
cial in te rest in the re la ti on ship bet we en ex pe ri en ce, ima -
gi na tion and storytel ling, as well as in the dic ho tomy of
the aest he tic and the mo ral, so the fi nal con si de ra ti ons of
this pa per are di rec ted to wards the se ca te go ri es and the
pos si ble ef fect of he a ling on the re ci pi ent.

Key words: He a ling Sto ri es for Chal len ging Be ha vi o ur,
Su san Per row, pro ble ma tic be ha vi or of chil dren, story
struc tu re, cha rac ter ro les, com ments, po e tic phra se o logy,
re ci pi ent
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SA ŽE TAK: Po ja va iz da nja vi še zbir ki te ra pe ut skih pri -
ča te nji ho va po pu lar nost me đu či ta telj skom pu bli kom
upu ću ju na po tre bu za pro miš lja njem o ovim pri ča ma
kao o po ten ci jal nom sub žan ru dječ je knji žev no sti. Na kon
pre gle da te o rij skih od red ni ca pri če u kon tek stu znan stve -
nih spo zna ja na pod ruč ju hr vat ske dječ je knji žev no sti, u
ra du se pred sta vlja ju ka rak te ri sti ke te ra pe ut ske pri če kao
ose buj ne vr ste pri ča na mi je nje nih či ta te lji ma ili slu ša te -
lji ma raz li či tih do bi, pi sa nih u svr hu po mo ći pri rje ša va -
nju ra zno vr snih pro ble ma ko je po je di na oso ba mo že ima -
ti. Za ovu vr stu pri ča u upo ra bi su i ter mi ni: te mat ske,
is cje lju ju će pri če i pri če ko je po ma žu. Za vi sno od knji -
žev no u mjet nič kih do me ta ovih tek sto va, kor pus te ra pe -
ut skih pri ča, če sto na mi je nje nih upra vo dje ci, mo gao bi
s vre me nom po sta ti pred me tom in ter pre ta ci ja knji žev -
nih te o re ti ča ra pa ti me i po ten ci jal ni sub ža nr dječ je knji -
žev no sti, pre ci zni je dječ je pri če.

KLJUČ NE RI JE ČI: te mat ska pri ča, te ra pe ut ska pri ča,
is cje lju ju ća pri ča, pri ča ko ja po ma že, dječ ja knji žev nost,
Su san Per row, Ger lin de Ort ner, Pe tra Ka po vić Vid mar,
Ma u ro La co vich, Jor ge Bu cay

1. Uvod

„Pri če uno se red u ka os su vre me nog ži vo ta,
da ru ju nam pred vi dlji vost umje sto ne iz vje sno sti,
ri tam i struk tu ru” (Ve lič ki 2013: 11). Pri če nam
po ma žu u teš kim tre nut ci ma svo jom ja sno ćom,
pro di ru ći pre ne se nim zna če njem, me ta fo ra ma i
pri spo do ba ma do za klju ča nih di je lo va na še du še,

osvje tlja va ju ći ih no vim ra zu mi je va njem. Dje ca
da naš nji ce tre ba ju li ne ar no struk tu ri ra ne pri če
po mo ću ko jih će svi jet ob ja sni ti se bi, ali i sa mi se -
be bo lje ra zu mje ti (Ibid.: 11, 14). 

Po ja va iz da nja vi še zbir ki te ra pe ut skih pri ča u
no vi je vri je me te nji ho va po pu lar nost me đu či -
tatelj skom pu bli kom kao i me đu struč nja ci ma
odgoj no-obra zov nih i dru gih stru ka upu ću ju na
mo guć nost, pa i po tre bu za pro miš lja njem o ovim
pri ča ma kao o po ten ci jal nom sub žan ru dječ je
knji žev no sti. Sto ga se, na kon pre gle da te o rij skih
od red ni ca pri če kao žan ra u kon tek stu znan stve -
nih spo zna ja na pod ruč ju is tra ži va nja hr vat ske
dječ je knji žev no sti, u ra du pred sta vlja ju ka rak te -
ri sti ke te ra pe ut skih pri ča kao ose buj ne vr ste pri -
ča na mi je nje nih či ta te lji ma ili slu ša te lji ma raz li -
či tih do bi, pi sa nih u svr hu po mo ći pri rje ša va nju
pro ble ma ko je po je di na oso ba mo že ima ti. Ra dom
se pri ka zu je i dje lo va nje na pod ruč ju te ra pe ut skih
pri ča ne kih od naj po zna ti jih svjet skih au to ra či je
su zbir ke te ra pe ut skih pri ča pre ve de ne na hr vat -
ski je zik1, kao što su: Su san Per row, Ger lin de Ort -
ner i Jor ge Bu cay, te ri ječ ki au tor ski tan dem Pe -
tra Ka po vić Vid mar i Ma u ro La co vich.
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2. Ža nr o vi dječ je knji žev no sti

Pr vu aka dem sku kla si fi ka ci ju dječ je knji žev -
no sti u hr vat skom kon tek stu us po sta vio je Mi lan
Crn ko vić u stu di ji Dječ ja knji žev nost (1967). Ža n -
ro ve dječ je knji žev no sti, od no sno vr ste, ka ko ih
Crn ko vić na zi va, on gru pi ra pre ma ta da ak tu al -
noj ter mi no lo gi ji u dvi je sku pi ne: glav ne, u ko je
ubra ja pri ču, po e zi ju, pri po vi jet ku i ro man o dje -
tinj stvu, i gra nič ne, u ko je ubra ja ba snu te pri ču,
pri po vi jet ku i ro man o ži vo ti nja ma. Gra nič nim
žan ro vi ma Crn ko vić do da je fik ci o nal ne ogran ke
u ko je ubra ja avan tu ri stič ki, hi sto rij ski i znan stve -
no fan ta stič ni ro man, te ne fik ci o nal ne, u ko je
ubra ja pu to pi se i bi o gra fi je is tra ži va ča (Ha mer -
šak – Zi ma 2015: 133). Ova kva po dje la za dr ža na
je i u no vi joj stu di ji Mi la na Crn ko vi ća i Du brav ke
Te žak Po vi jest hr vat ske dječ je knji žev no sti od po četa -
ka do 1955. go di ne (Crn ko vić – Te žak 2002: 14–15). 

U no vi joj stu di ji s na slo vom Uvod u dječ ju knji -
žev nost (2015) au to ri ce Ma ri ja na Ha mer šak i Du -
brav ka Zi ma pred sta vlja ju ža nr o ve ko ji da nas
ima ju ka non ski sta tus u pod ruč ju is tra ži va nja
dječ je knji žev no sti – sli kov ni cu, baj ku, fan ta stič -
nu pri ču, dječ ji ro man, dječ je pje sniš tvo i dječ je -
knji žev nu ani ma li sti ku kao ne za o bi la zan tran -
sžan rov ski in te res dječ je knji žev no sti, u či ji okvir
smješ ta ju i ba sne. Ujed no, au to ri ce se osvr ću i na
tri te o rij ski i knji žev no po vi je sno „rub no re flek ti -
ra na, ali pro duk cij ski vr lo pro pul ziv na i za ni mlji -
va žan ra dječ je knji žev no sti: pri po vi jet ku, igro kaz
i strip” (Ha mer šak – Zi ma 2015: 139). 

3. Od te mat skih ka te ra pe ut skim pri ča ma

Ob je di nju ju ći raz li či te vr ste pri ča, au to ri ce Sa -
nja Sko čić Mi hić, Ma ja Opa šić i Ana Ja pun džić
ime nu ju ih ter mi nom te mat ska pri ča2 – kao skup -

nim na zi vom za pri če iz kor pu sa dječ je knji žev -
no sti ko je sa dr že im pli cit ne po ru ke o ljud skim
vri jed no sti ma i po želj nim po na ša nji ma, sa dr ža ne
pri mje ri ce u dječ jim ili u na rod nim pri ča ma (Sko -
čić Mi hić i dr. 2019: 589).

U okvi ri ma ter mi no loš kih od red ni ca pri če, kao
žan ra dječ je knji žev no sti, iz me đu pri če i pri po vi -
jet ke pro vo di se raz li ka po vr sti ko ju je uveo Mi -
lan Crn ko vić (1967), pre ma ko joj se, s ob zi rom na
opre ku iz me đu re a li stič kog i ne re a li stič kog pri ka -
zi va nja, raz li ku ju pri ča i pri po vi jet ka. Pri tom se
pri po vi jet ka opi su je kao re a li sti čan, a pri ča kao
ne re a li sti čan tekst (Ha mer šak – Zi ma 2015: 136).
Pre ma Crn ko vi će vim ri je či ma, „pri ča ob u hva ća
ma nja, ri jet ko ve ća pro zna dje la u ko ji ma ima ele -
me na ta ču de snog ili ču de sno pre vla da va” (Crn ko -
vić 1980: 19). Au tor da lje di je li pri ču na na rod nu
i umjet nič ku. Na rod nu pri ču di je li na baj ku, u ko -
ju ubra ja mi to ve, ču de sne pri če, le gen de i sa ge, te
na no ve lu i aneg do tu. Uz to, umjet nič ku pri ču
Crn ko vić di je li na baj ku, fan ta stič nu pri ču, te pri -
ču bli sku re a li stič noj pri po vi jet ci (Ibid.: 20–21). 

Poj mo vi baj ke i pri če če sto se sma tra ju me đu -
sob no za mje nji vi ma te se baj ka per ci pi ra kao pri -
ča u ko joj je sve mo gu će. Pri mje ri ce, Jol les opi -
suje baj ke kao „pri če u ko ji ma je zbi va nje, ti jek
stva ri ta ko ure đen da pot pu no od go va ra na šem
ap so lut nom shva ća nju ‘do br o te’ i ‘pra ved no sti’,
od no sno na šem oče ki va nju svi je ta ka kav bi tre -
bao bi ti” (Ha mer šak – Zi ma 2015: 251). U skla -
du s ta kvom od red ni com je i za klju čak Stjep ka
Težaka, iz ne sen u knji zi In ter pre ta ci ja baj ke u
osnov noj ško li (1969), pre ma ko jem je baj ka „sva -
ka pri ča, na rod na ili umjet nič ka, u ko joj je sli ka
svi je ta iz gra đe na na ira ci o nal nim, nad na rav nim
ele men ti ma, pri ča u ko joj je [...] sve mo gu će”
(2015: 238). 
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Vla di mi ra Ve lič ki de fi ni ra baj ke kao je din stve -
nu knji žev no u mjet nič ku for mu ko ja sa dr ži iz rav -
na i skri ve na zna če nja pri če mu je naj du blje zna -
če nje baj ke raz li či to za sva ku oso bu u raz li či tim
tre nut ci ma nje zi no ga ži vo ta (Ve lič ki 2013: 17).
Baj ke dje ci „po sre du ju ono što di je te tre ba: do ži -
vljaj. Dje ca ži ve u usme nom go vor nom vre me nu,
u pred či tač koj kul tu ri. Baj ke se kre ću u pod ruč ju
stva ra lač ko ga je zi ka ko ji bu di ra dost i sam je po
se bi kre a ti van čin” (Ibid.: 20). Va žnost baj ki auto -
ri ca Ve lič ki vi di i u to me što one mo gu bi ti pri ča -
ne i dje ci ia ko su iz vor no bi le na mi je nje ne od ra -
sli ma: „Baj ke na taj na čin tvo re most iz me đu svi -
je ta od ra slih i svi je ta dje ce, iz me đu naj skri ve ni jih
te žnji i teš ko ća ko jih su svje sni sa mo is ku sni i mu -
dri lju di, a ko je su pre ni je te na na čin ra zu mljiv
svi ma” (Ibid.: 22).

3.1. Te ra pe ut ske pri če

Kao što pi šu au to ri ce Sko čić Mi hić, Opa šić i
Japun džić, „sve pri če mo gu ima ti te ra pe ut ski uči -
nak, me đu tim u re cent noj se li te ra tu ri kao i na -
stav noj prak si is ti če po seb na vr sta pri če – te ra -
peut ske pri če ko je se pi šu za od re đe no di je te s
ciljem re gu la ci je nje go vog po na ša nja” (2019:
589). Au to ri ce Sko čić Mi hić i Pe jić opi su ju te ra -
pe ut ske pri če kao ne di rek ti van i ne su ge sti bi lan
di ja log s unu tar njim sta nji ma dje te ta ili od ra sle
oso be. Po ru ke te ra pe ut skih pri ča pre no se se
meta fo ra ma, kao mo sto vi ma iz me đu vanj ske re -
al no sti i unu tar njih do ži vlja ja te bi tre ba le bi ti
ople me nju ju će, ve dr og ozrač ja i usmje re ne ka rje -
še nju pro ble ma (Ibid.: 75–76).

Te ra pe ut ske pri če pru ža ju osje ćaj na de u bo lje
su tra u su o ča va nju s teš kim ži vot nim si tu a ci ja ma.
Sto ga su to, pre ma ri je či ma Su san Per row, „pri če

ko je po ma žu vra ti ti iz gu blje nu rav no te žu ili osje -
ćaj cje lo vi to sti” (Pe rr ow 2010: 46). Te ra pe ut ske
pri če po ma žu u rje ša va nju pro ble ma s ko ji ma se
dje ca i od ra sli su o ča va ju te, sa mim ti me, „od re -
đe ne pri če mo gu dje lo va ti na po na ša nje u od re -
đe nim si tu a ci ja ma ili ga pro mi je ni ti” (Pe rr ow
2013: 4). Te ra pe ut skim pri stu pom dje te tu se da -
je po ti caj za pro mje nu po na ša nja iz nu tra, kroz
raz voj me ta fo rič kih sli ka ko je po sta ju nje go ve, što
je mno go traj ni ji i učin ko vi ti ji pri stup od pu kog
pri mo ra va nja na pri la god bu vanj skim stan dar di -
ma. Te ra pe ut ske pri če ne na me ću nor me po na ša -
nja, već se pri ja telj ski obra ća ju dje te tu, poš tu ju ći
nje go vo is ku stvo i afir mi ra ju ći nje go vu že lju i
spo sob nost za rast (Ibid.: XXIV–XXV)3. 

3.2. Struk tu ra te ra pe ut skih pri ča

Umješ no na pi sa ne te ra pe ut ske pri če ima ju
tro di jel ni mo del struk tu re, ko ju či ne: me ta fo ra,
pu to va nje i ras plet.

Me ta fo ra je je dan od naj va žni jih čim be ni ka
struk tu re te ra pe ut ske pri če te či ni ve zu iz me đu
ne ga tiv ne i po zi tiv ne si tu a ci je. Ne ga tiv na si tu a -
ci ja pred sta vlja za pre ku, dok je po zi tiv na vo dič
pu tem ko je ga se ono ne ga tiv no vra ća u svo je
prvot no sta nje, od no sno po sti že se rav no te ža. Pri
pi sa nju te ra pe ut ske pri če, u stva ra nju me ta fo re
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3 S ob zi rom na to da se u hr vat skim raz mje ri ma ter min te ra -
pe ut ske pri če (ko je su po naj pri je pe da goš ko-psi ho loš ke na ra vi)
po ve zu je s pod ruč jem psi ho lo gi je, au to ri ca Ana Ba ri šić ovu
vrstu pri ča ime nu je ter mi nom pri če ko je po ma žu, že le ći ih ta ko
ob je di ni ti s dru gim ter mi ni ma u upo ra bi, kao što su pri mje ri ce
ter mi ni au to ri ce Su san Per row: is cje lju ju će pri če (he a ling sto ri -
es 2013) ili te ra pe ut ske pri če (the ra pe u tic sto ri es 2010, 2013). U
svo joj na do la ze ćoj sli kov ni ci i pri ruč ni ku za ro di te lje, ko ji će
bi ti ob ja vlje ni na en gle skom je zi ku, s na slo vom Dolp hin Ma reto
(Del fin Ma re to), Ana Ba ri šić ra bi is klju či vo ter min pri če ko je po -
ma žu (Ana Ba ri šić, usme ni iz vor: 15. 3. 2021.; Man dić 2021: 33).



kao mo ti vi uzi ma ju se u ob zir dje te tu po zna te
živo ti nje (pti ce, kuk ci, mač ke), kao i omi lje ne
igrač ke, ali se ide ja mo že do bi ti i iz dje te to ve oko -
li ne ko ju či ni stan ili ku ća u ko joj di je te ži vi, se o -
ski ili grad ski pred je li i slič no. Za me ta fo ru glav -
no ga li ka ne ke pri če va žno je da ovaj ima slič ne
oso bi ne kao di je te ko je pri ču slu ša ili či ta (Per row
2010: 59). 

Pu to va nje, kao ob li kov ni dio u mo de lu struk -
tu re te ra pe ut skih pri ča, pred sta vlja na pe tost ko -
ju je po treb no iza zva ti ka ko bi se odr ža la po zor -
nost či ta te lja ili slu ša te lja. Pu to va nje vo di kroz
rad nju ko ja sa dr ži od re đe nu „ne rav no te žu” u po -
na ša nju pr o la skom kroz ko ju se u ko nač ni ci do -
la zi do cje lo vi tog rje še nja. U okvi ru pu to va nja
posto je dvi je vr ste kre ta nja u pri či: li ne ar no i kru -
žno. Za li ne ar no kre ta nje ka rak te ri stič no je po na -
ša nje iz van rav no te že, ko je se po tom u nju vra ća.
Kru žno kre ta nje se od li ne ar nog raz li ku je po po -
na ša nju ko je je na po čet ku pri če u rav no te ži, za -
tim se rav no te ža ti je kom pri če vi še pu ta na ru ša -
va te se na kra ju pri če opet us po sta vlja nor mal na,
po želj na rav no te ža (Pe rr ow 2013: 25–26). 

Tre ći dio tro di jel nog mo de la struk tu re te ra pe -
ut skih pri ča je ras plet ko ji pred sta vlja sklad iz me -
đu si tu a ci ja od no sno us po sta vlja rav no te žu i har -
mo ni ju u po na ša nji ma ko ja su uzro ko va la ne u rav -
no te že nost i uz ne mi re nost (Pe rr ow 2010: 63).

Ujed no, kao što nji hov na ziv uka zu je, slu ša -
njem ili či ta njem te ra pe ut skih pri ča cilj je pro -
vesti od re đe nu vr stu te ra pi je, te je uz ter min te -
ra pe ut ske pri če usko ve zan ter min bi bli o te ra pi ja.
Ri ječ je o te ra pij skoj teh ni ci ko jom se po ti če raz -
voj dje te ta i ja ča nje nje go vih go vor nih spo sob no -
sti, a isto vre me no se po bu đu ju i po zi tiv ne emo ci -
je te se te ra pe ut skim pri ča ma rje ša va ju mo gu će
pro ble ma tič ne si tu a ci je u ko ji ma se di je te u odre -
đe nom tre nut ku na la zi (Ši mu no vić 2001).

3.3. Au to ri i zbi r ke te ra pe ut skih pri ča

U kon tek stu hr vat skog iz da vaš tva, u no vi je vri -
je me iz dva ja ju se iz da nja zbi r ki te ra pe ut skih pri -
ča au to ri ca i au to ra kao što su: Su san Per row,
Ger lin de Ort ner i Jor ge Bu cay, te Pe tra Ka po vić
Vid mar i Ma u ro La co vich, o ko ji ma će u na stav -
ku bi ti vi še ri je či.

Su san Per row ma gi stri ca je obra zo va nja i au -
to ri ca broj nih te ra pe ut skih pri ča na mi je nje nih
dje ci. Uz to, ona se ba vi pri po vi je da njem pri ča u
okvi ru ra di o ni ca ko je vo di di ljem svi je ta te je pe -
da go gi nja ko ja po ma že ro di te lji ma, od ga ja te lji ma
i uči te lji ma u bor bi s raz li či tim pro ble mi ma nji -
ho ve pro fe si je (Pe rr ow 2013). U knji zi Baj ke i pri -
če za la ku noć (2010) Per row je ob ja vi la pri če na -
mi je nje ne dje ci od re đe nih sku pi na po na ša nja,
pri mje ri ce: Pri če na mi je nje ne in tro vert noj dje -
ci, Pri če na mi je nje ne dje ci s noć nim mo ra ma itd.
U svo je vr snom na stav ku – knji zi Is cje lju ju će pri če
II. (2013), Su san Per row na pi sa la je 101 te ra peut -
sku pri ču ko ji ma na sta vlja po ma ga ti dje ci (i odra -
sli ma) u su o ča va nju s pret hod no na bro ja nim, kao
i s dru gim pro ble mi ma. Sva koj pri či pret ho de
krat ke bi lješ ke, uklju ču ju ći dob ni vo dič i pri je dlo -
ge za ko riš te nje pri če u ra du (Per row 2013). 

Ger lin de Ort ner au to ri ca je broj nih te ra pe ut -
skih pri ča sa ku plje nih u zbir ka ma s na slo vi ma
Baj ke ko je po ma žu dje ci (1998, 2007, 2016) i No ve
baj ke ko je po ma žu dje ci (1999, 2009)4. Pri če sa ku -
plje ne u ovim zbir ka ma po di je lje ne su pre ma na -
mje ni, s ob zi rom na pro blem ko ji di je te ima, pri -
mje ri ce: Pri če na mi je nje ne dje ci ko ja se bo je
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4 Cje lo vi ti na slo vi ovih zbir ki pri ča gla se: Baj ke ko je po ma žu
dje ci, Pri če pro tiv stra ha i agre siv nog po na ša nja te sve što tre ba te
zna ti ka da ih či ta te dje ci, za dje cu od 3 do 7 go di na (1998, 2007,
2016) i No ve baj ke ko je po ma žu dje ci, Pri če o sva đi, stra hu i ne si -
gur no sti te ono što bi ro di te lji tre ba li zna ti o to me, za dje cu od 6 do
10 go di na (1999, 2009). 



zuba ra, Pri če na mi je nje ne dje ci ko ja se su o če sa
smr ću itd. Za mi sao o pi sa nju te ra pe ut skih pri ča
au to ri ca je do bi la ti je kom ra da s dje com s po re -
me ća ji ma u po na ša nju, u okvi ru ko jeg se Ger lin -
de Ort ner, kao dječ ja psi ho lo gi nja, us pješ no slu -
ži la baj ka ma u te ra pe ut ske svr he. Pre ma au to ri -
či nom is ku stvu, dje ca se po is to vje ću ju s ju na ci ma
pri ča te pre u zi ma ju ide je i pri je dlo ge za rje še nja
svo jih pro ble ma, po nu đe ne u pri ča ma. Te o rij ska
po gla vlja u zbir ka ma Ort ne ro ve na mi je nje na su
od ra sli ma, kao i tek sto vi na kon sva ke pri če u ko -
ji ma ro di te lji mo gu pro na ći prak tič ne upu te za
op ho đe nje s dje com pri rje ša va nju nji ho vih pro -
ble ma (1998: 9–10). 

Iz nim no po pu lar ni ar gen tin ski psi hi ja tar i psi -
ho te ra pe ut Jor ge Bu cay au tor je vi še knji ga, me -
đu ko ji ma i onih ko je se ba ve te ra pe ut skim pri ča -
ma. Slu že ći se me ta fo rom kao osnov nim obra -
scem, au tor is ti če ka ko se ne ke pri če pre tva ra ju u
naj bo lji alat za sa mo o pa ža nje te su ka dre oslo bo -
di ti či ta te lja uvje to va no sti opi plji va svi je ta. Pri ča,
maš ta i me ta fo ra sred stva su ko ji ma se ide usu -
sret spo zna ji što se te me lji „na pro ži vlje nom po -
is to vje ći va nju s pri čom i na isto dob no sti ko ju je
či ta telj ili slu ša telj spo so ban uo či ti ka ko bi svo je
vla sti te te žnje po is to vje tio s iz maš ta nom si tu a ci -
jom iz pri če” (Bu cay 2019: 18–19). Ujed no, pre -
ma Bu cayju , je dan je od raz lo ga nji ho ve pri mje -
nji vo sti či nje ni ca da naj po pu lar ni je i naj po zna ti -
je pri če ni kad ni su sa svim po jaš nje ne te sto ga
pru ža ju mo guć nost no vih tu ma če nja (Ibid.: 19). 

U kon tek stu dječ je knji žev no sti za ni mlji va je
Bu cayje va zbir ka Kla sič ne pri če da se bo lje spo znaš
(2019). Au to ro va mi sao vo di lja pri pi sa nju ove
knji ge bi la je oda bra ti pet na est kla sič nih pri ča,
ispri ča ti ih što jed no stav ni je osla nja ju ći se na nji -
hov raz voj i pro mje ne ko je su s vre me nom do ži -
vje le u od no su na svo je pr vot ne ver zi je, te raz ra -

di ti no vo či ta nje ovih pri ča ko je bi omo gu ći lo da
se u nji ma pro na đe vi še po ru ka od onih tra di ci o -
nal nih. Ri ječ je o po u ka ma pro i zaš lim iz po zna -
tih pri ča, ko je će po mo ći da se iz njih i na da lje
crpi ono što one mo gu pru ži ti. Za ovu zbi r ku Bu -
cay je oda brao pri če ko ji ma je za jed nič ko što su s
vre me nom po ta kle mno ge ras pra ve, opreč na miš -
lje nja i in ter pre ta ci je nji ho ve sim bo li ke, do ka zu -
ju ći ta ko svo ju vri jed nost i zna čaj (2019: 23–25).
Sva koj pri či po sve će no je jed no po gla vlje zbi r ke,
u ko jem se au tor pri dr ža va uvi jek iste struk tu re
pri stu pa po je di noj pri či.

U Uvo du či ta telj upo zna je kon tekst i is ho diš -
te po je di ne pri če, te au to re, ako po sto je. Sli je di
Priča, pre pri ča na Bu cayje vim ri je či ma, uglav nom
vje r no iz vor noj ver zi ji do ko je je au tor do šao ti je -
kom is tra ži va nja. U pot po gla vlju, na slo vlje nom
„Po u ke”, Bu cay iz no si po ru ku ko ja ja sno pro iz la -
zi iz sa dr ža ja, uz opri mje ri va nje ko je pra ti od re -
đe nu pri ču. Za ključ no, u pot po gla vlju s na slo vom
„Dru ga vra ta” Bu cay do no si vla sti tu re in ter pre ta -
ci ju pri če, alu di ra ju ći na svo ja oče ki va nja od či -
ta te lja da za jed no s njim pri đe nje zi nom do ži -
vljava nju i ra zu mi je va nju s no ve, dru ge stra ne.
U „Is tra ži vač kim bi lješ ka ma” – po gla vlju na sa -
mom kra ju knji ge, na la ze se po dat ci o svim iz vor -
nim pri ča ma pri ku plje nim ti je kom Bu cayje vih
istra ži va nja (Ibid.: 26–27, 431–459). 

Te ra pe ut ske pri če Pe tre Ka po vić Vid mar i Ma -
u ra La co vic ha, ob ja vlje ne u zbi r ci s na slo vom 7
pu to va nja – te ra pe ut ske pri če za dje cu (2017), sa -
dr že kom po zi ci ju pri če kao te ra pe ut skog me di ja:
do ga đa ju se „u onom vre me nu” i „u da le koj zem -
lji” (Ba ri šić 2017: 7). Či ta telj ili slu ša telj pro la zi
kroz pro ces in ter ko mu ni ka ci je, po ni ru ći u taj no -
vi te di je lo ve ne svje snog se be u ko ji ma „po sto je će
is ku stvo au ten tič ne di ja loš ke po zi ci je obo ga ću je
po zi tiv nom iden ti fi ka ci jom is ku stva ste če nog
kroz pri ču” (Ibid.). Po mo ću sim bo li ke i me ta fo ra
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pro blem skih si tu a ci ja, te pro ta go ni sta i ra zr je še -
nja te ra pe ut ske pri če di je te iden ti fi ci ra vla sti te
po tre be i osje ća je, pre po zna je ih te slo bod no oda -
bi re no ve mo da li te te raz miš lja nja i po na ša nja ili
za dr ža va sta re, obo ga će ne no vim zna nji ma (Ibid.).
U pred go vo ru zbi r ci, Pe tra Ka po vić Vid mar i Ma -
u ro La co vich na gla ša va ju va žnost do puš ta nja dje -
ci da sa ma do ži vlja va ju pri če s ob zi rom na to da
sva ko di je te istu pri ču do ži vlja va dru ga či je, na na -
čin ko ji mu od go va ra. Au to ri po ti ču dje cu i na
crta nje svo jih doj mo va ti je kom slu ša nja nji ho vih
pri ča. Sto ga su u ovoj zbir ci, kao ilu stra ci je tek -
sto va, ob ja vlje ni dječ ji cr te ži (Ibid.: 11–13). 

4. Ras pra va i za klju čak 

Te o rij ske spo zna je o žan rov skom su sta vu dječ -
je knji žev no sti u kon tek stu hr vat ske dječ je knji -
žev no sti sa dr že raz li či te in ter pre ta ci je ter mi na
pri ča (usp.: Crn ko vić 1980; Ha mer šak i Zi ma
2015). U ra do vi ma iz pod ruč ja in klu ziv ne edu ka -
ci je pri sut na je ter mi no loš ka ne u jed na če nost te
se po ja vlju ju ter mi ni kao što su: te mat ske pri če
(Sko čić Mi hić, Opa šić, Ja pun džić 2019), te ra pe ut -
ske pri če (Per row 2010, 2013), is cje lju ju će pri če
(Per row 2013) i pri če ko je po ma žu (Ba ri šić 2021).
Ter min te mat ska pri ča (usp.: Sko čić Mi hić, Opa -
šić, Ja pun džić 2019) ob u hva ća pri če pri sut ne u
žan rov skom su sta vu dječ je knji žev no sti (kao što
su dječ je ili na rod ne pri če), s im pli cit nim po ru ka -
ma o ljud skim vri jed no sti ma i po želj nim po na ša -
nji ma. Ia ko, kao što is ti ču au to ri ce Sko čić Mi hić,
Opa šić i Ja pun džić, sve pri če mo gu ima ti te ra pe -
ut ski uči nak, u re cent noj li te ra tu ri i na stav noj
prak si va lja kon sta ti ra ti pri sut nost po seb ne vr ste
– te ra pe ut skih pri ča ko je se pi šu za od re đe no di -
je te s ci ljem re gu la ci je nje go vog po na ša nja. Ima -
ju ći na umu tvrd nju Mi li vo ja So la ra pre ma ko joj

se pod ter mi nom ža nr pod ra zu mi je va sku pi na
knji žev nih dje la pre po zna tlji vih ka rak te ri sti ka
(2007: 400), za te ra pe ut ske pri če, ob ja vlje ne u
zbir ka ma au to ri ca i au to ra: Su san Per row, Ger lin -
de Ort ner, Jor gea Bu cayja , Pe tre Ka po vić Vid mar
i Ma u ra La co vic ha mo že se re ći da sa dr že po je di -
ne za jed nič ke ka rak te ri sti ke. Fa bu le ovih pri ča
po či va ju na me ta fo ra ma kao me di ju pre no še nja
po ru ka s ci ljem po sti za nja pro mje ne psi hič kog
sta nja dje te ta ko je ima od re đe ni pro blem, te su
po pra će ne ne fik ci o nal nim tek sto vi ma ko ji sa dr že
upu te od ra sli ma za nji ho vu pri mje nu u ra du s dje -
com. Ujed no, ter mi ni baj ke i pri če po ja vlju ju se u
na slo vi ma zbi r ki ta kvih pri ča au to ri ca i au to ra
pred sta vlje nih u ra du. Po je di ni me đu ovim au to -
ri ma pi šu vla sti te te ra pe ut ske pri če za sno va ne na
mo ti vi ma kla sič nih pri ča (Per row, Ort ner) ili po -
sve iz vor ne te ra pe ut ske pri če (Ka po vić Vid mar i
La co vich). Zbi r ka Kla sič ne pri če da se bo lje spo znaš
(2019) Jor gea Bu cayja  sa dr ži an to lo gij ske pri če
svjet ske knji žev ne baš ti ne ko je au tor in ter pre ti ra
s ob zi rom na nji hov te ra pe ut ski po ten ci jal. Pre -
ma ter mi no lo gi ji ko ju pred la žu au to ri ce Sko čić
Mi hić, Opa šić i Ja pun džić, za raz li ku od te ra pe -
ut skih pri ča Su san Per row, Ger lin de Ort ner, Pe -
tre Ka po vić Vid mar i Ma u ra La co vic ha, pri če
saku plje ne i in ter pre ti ra ne u Bu cayje voj zbir ci
mo gu se ime no va ti te mat ski ma. 

S ob zi rom na to da sa dr že mo ti ve pri ča ko je,
kao ža nr, pri pa da ju dječ joj knji žev no sti ili je ri ječ
o pri ča ma iz kor pu sa dječ je knji žev no sti (i ši re)
in ter pre ti ra nim u te ra pe ut skom klju ču ti je kom
pro ce sa bi bli o te ra pi je, za vi sno od knji žev no u -
mjet nič kih do se ga ovih tek sto va, kor pus te ra pe -
ut skih pri ča, če sto na mi je nje nih upra vo dje ci,
mo gao bi s vre me nom po sta ti pred me tom in ter -
pre ta ci ja te o re ti ča ra dječ je knji žev no sti pa ti me,
po ten ci jal no, i sub ža nr knji žev nog stva ra laš tva za
dje cu, pre ci zni je dječ je pri če.
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Ma ja S. VER DO NIK
Mar ti na A. TU ŠEK

THE RA PE U TIC STO RI ES AS A SUB GEN RE 
OF CHIL DREN’S LI TE RA TU RE

Sum mary

Star ting from the con tem po rary the o re ti cal de ter mi -
nants of chil dren’s sto ri es, the pa per pre sents edi ti ons of
col lec ti ons of the ra pe u tic sto ri es writ ten by Su san Per -
row, Ger lin de Ort ner, Pe tra Ka po vić Vid mar and Ma u ro
La co vich and Jor ge Bu cay. The aim of this pa per is to
offer an an swer to the qu e sti on of whet her the ra pe u tic
sto ri es be long to the cor pus of chil dren’s li te ra tu re as a
sub gen re of chil dren’s sto ri es. The re sults of the analysis
po int to the con clu sion that the pre sen ted the ra pe u tic
sto ri es are in ten ded ma inly for chil dren and con tain cer -
tain styli stic cha rac te ri stics, espe ci ally of fa iry ta les, pre -
sent in chil dren’s li te ra tu re. The re fo re, they can al so be
in ter pre ted as a sub gen re of chil dren’s li te ra tu re, mo re
pre ci sely chil dren’s sto ri es.

Key words: chil dren’s story, fa iry ta le, the ra pe u tic
story, Su san Per row, Ger lin de Ort ner, Pe tra Ka po vić Vid -
mar, Ma u ro La co vich, Jor ge Bu cay
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AB STRACT: In this pa per we pro po se that chil dren’s
li te ra tu re plays an im por tant ro le in de ter mi ning so ci ety
in its hig her de gree. Chil dren are no lon ger cal led or con -
si de red wild, but as con cre te pil lars of the world. Words
ha ve im men se po wer to cre a te or de stroy the so uls of a
na tion. The child’s pro gress to the le vel of cri ti cal and
cul tu ral li te racy ne ces sary for ef fec ti ve adult li fe con ti -
nu es to be seen as an im por tant re so ur ce in nur tu ring a
child’s pro gress from ba sic li te racy. It is a pen nant in a
pro cess of tra i ning that re qu i res lan gu a ge adap ta tion and
adap ta tion of ot her li te rary re so ur ces to un der stand.
Such li te ra tu re con tri bu tes to the li te rary edu ca tion of
chil dren and youth. A com mon de fi ni tion of chil dren’s
li te ra tu re can be de fi ned in two ways – li te ra tu re that is
writ ten for chil dren and cho sen by chil dren. Se pa ra ting
it as a par ti cu lar gro up alo ne will ne ver yield a cle ar de -
fi ni tion; eva lu a ting its con tent and qu a lity will stren gt -
hen the de fi ni tion. It co vers clas sic and con tem po rary
ma te ri als, hig hbrow and po pu lar, and works for in fants
thro ugh con tent for young adults. This in clu des an
analysis of fic tion, po e try, dra ma and non-fic ti o nal con -
tent (plus stu di es in ot her me dia: film, TV, com pu ter ga -
mes, on li ne work); vi sual fic tion from pic tu re bo oks and
co mics to grap hic no vels; in ter vi ews with wri ters and
artists; le xi cal analysis and in ter pre ta tion from dif fe rent
the o re ti cal per spec ti ves; hi sto ri cal ap pro ach to a re gion;
re a der-re spon se work with chil dren; ide as for te ac hing
chil dren’s li te ra tu re.

KEY WORDS: chil dren’s li te ra tu re, ima gi na ti ons of
en ter ta in ment, edu ca tion for chil dren

In tro duc tion

Chil dren’s li te ra tu re qu a li fi ed as a gen re of its
own to show the dif fe ren ce bet we en ot her types
of li te ra tu re in youth li te ra tu re. This de fi ni tion
im pli es that many bo oks stu died in the fi eld of
chil dren’s li te ra tu re need to be ex clu ded. In this
way, it is im por tant to dif fe ren ti a te bet we en the
so-cal led li te ra tu re for chil dren and its study
areas in which we can in clu de cer tain fron ti er li -
te rary gen res such as the oral tra di tion (fol klo re,
nur sery rhymes, etc.) or pa ra li te ra tu re ad dres sed
to young re a ders. Tran sla tion of chil dren’s li te ra -
tu re in to In dian chil dren was mostly do ne from
po pu lar We stern li te ra tu re. The lan gu a ge of the
co lo ni a lists ga ve a gre at im pres sion in the minds
of In di ans and af ter the Bri tish ru le in In dia, the
works of En glish wri ters be ca me po pu lar. Li te ra -
tu re wa sac cep ted from both the West and In dia,
alt ho ugh the re are con flic ting re pre sen ta ti ons of
the dec li ne of re a lism, whe re the In dian chil dren
to ok We stern as mo dern and In dian as tra di ti o -
nal. It is al so im por tant to con si der that any chil -
dren’s li te ra tu re bo ok has its po ten tial mo del rea -
ders who not only fa ci li ta te com pre hen sion but
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al so iden tify with the re a der. Every child’s bo ok,
li ke every ot her li te rary work, helps to en han ce,
train and stren gthen the ir li te rary abi lity. The re -
cep tion of every work is al ways pro mo ting the
cog ni ti ve and aest he tic abi li ti es of a re a der in
trai ning. This is not to say that de spi te the num -
ber of pu blis hing ho u ses with a dis tinct im print
for chil dren’s and young adult bo oks, and with
the in cre a sing num ber of in de pen dent pu blis hers
who fo cus on chil dren’s bo oks alo ne, it is still no
sur pri se that the ma jo rity of the young po pu -
lation re a ding in In dia read bo oks that are pu bli -
shed abroad.

The study ex plo red te ac hers’ re a ding ha bits
and pre fe ren ces, exa mi ned the ir know led ge of
chil dren’s li te ra tu re, and do cu men ted the ir per -
ce i ved use of such texts and in vol ve ment with li -
brary ser vi ces. Qu e sti on na i re re spon ses we re col -
lec ted from 1000 te ac hers. Da ta we re analysed
and the con nec ti ons ma de bet we en te ac hers’ own
re a ding ha bits and pre fe ren ces, the ir know led ge
of chil dren’s li te ra tu re, the ir ac cess prac ti ces,
and the edu ca ti o nal use of li te ra tu re at school.
Currently, chil dren’s li te ra tu re has ac qu i red an
impor tant pla ce in In dia, se ve ral bo ok trusts, and
or ga ni za ti ons ha ve been esta blis hed to en han ce
li te ra tu re for young le ar ners. The Na ti o nal Bo ok
Trust (NBT), the Na ti o nal Co un cil of Edu ca ti o nal
Re se arch and Tra i ning (NCE RT), the Chil dren’s
Bo ok Trust (CBT), as well as ot her or ga ni za ti ons
pro du ce new bo oks that be ne fit chil dren of this
ge ne ra tion. Re cently, chil dren’s li te ra tu re de ve -
lop ment pro jects we re stren gthe ned by pu bli -
shers such as Ta ra Pu bli ca ti ons, Tu li ka Pu bli -
shers, DC Bo oks and Chil dren’s Bo oks Trust.
Non-pro fit or ga ni za ti ons such as Prat ham and
fic tion bo oks ha ve con tri bu ted to the cre a tion of
bo oks of good con tent and bo oks at af for da ble

pri ces for everyone to buy. Chil dren’s li te ra tu re
has an un di spu ted edu ca ti o nal com po nent as
does any ot her type of li te ra tu re. Amo re spe ci fic
edu ca ti o nal com po nent is the de ve lop ment of the
li te rary ca pa city that it en ta ils, as chil dren and
youth are ci ti zens in tra i ning and ha ve the ne ces -
sary skills to un der stand and un der stand li te ra -
tu re in depth. For that re a son, when te ac hing li -
te ra tu re, te ac hers sho uld fo cus on mo ral or so cial
va lu es, such as the(li te rary) va lu es that usu ally
ari se in ge ne ral con ver sa ti ons abo ut li te ra tu re or
ot her su bjects.

Chil dren’s Li te ra tu re

This pa per re ports on apa rt of the da ta set and
fo cu ses on all know led ge of chil dren’s li te ra tu re;
it sta tes that pri mary pro fes si o nal wri ters, po ets
and il lu stra tors lean on a nar row re per to i re of fic -
tion cre a tors. It al so di scus ses te ac hers’ per so nal
re a ding pre fe ren ces and con si ders the im pli -
cations of te ac hers’ li mi ted per for man ces on
young le ar ners’ re a ding de ve lop ment, as well as
the dif fe ren ces and re la ti on ships bet we en them.

Whi le chil dren’s li te ra tu re un de ni ably in clu -
des an edu ca ti o nal com po nent, it is not ne ces sa -
rily et hi cal or dog ma tic. In dia is cal led the cra dle
of chil dren’s li te ra tu re due to its rich oral tra -
dition and Pan cha tan tra. Chil dren’s li te ra tu re has
been in In dia sin ce the an ci ent ti mes. Oral fic tion
be gan with Pan cha tan tra, which fe a tu red Vis hnu
Shar ma’s com pi la tion of in no cent young but
greedy prin ces. Pan cha tan tra is an an ci ent col lec -
tion that ser ved as a ro ot for the growth of many
In dian wri ters and storytel lers in En glish. It is the
first pi e ce of li te ra tu re and a mo ral li te ra tu re for
the youth. ‘So ci ally re le vant’ chil dren’s bo oks
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appe a red in the 1960s to the 90s, tre a ting to pics
such as de ath, drugs, sex, ur ban cri ses, di scri mi -
na tion, the en vi ron ment, and wo men’s li be ra tion.
S. E. Hin ton’s The Out si ders (1980) and Ro bert
Cor mi er’s I’m the Che e se (1977) are two no vels of -
fe ring vi vid de pic ti ons of the so me ti mes un ple a -
sant aspects of ma tu ring. The se bo oks al so re veal
a trend to wards an in cre a sed li te ra tu re for ado le -
scents. Ot her no ve lists who grew up in con tem -
po rary so ci ety in clu de El len Ru skin, Judy Blo om
and Cynthia Vo igt. So me cri tics con si der the se
bo oks to be pre achy as chil dren’s bo oks in the 17th

and early 19th cen tu ri es. Shan kar Pil lai wor ked
ex clu si vely for the de ve lop ment of chil dren’s li -
te ra tu re and he esta blis hed the As so ci a tion of
Wri ters and Il lu stra tors for Chil dren (1981).
AWIC has pu blis hed sto ri es of po ems and ot her
li brary pro jects en ti rely for chil dren. Fo re ign
orga ni za ti ons such as the In ter na ti o nal Bo ok
Fair and The Asian Cul tu ral Cen ter for UNE SCO
(AC CU) ha ve gi ven an out stan ding per for man ce
for the de ve lop ment of chil dren’s li te ra tu re in
India. Chil dren’s li te ra tu re in En glish in In dia
was bro ught by emi nent wri ters: Na rayan , Ani ta
De sai, Ma noj Das, Si grun Sri va sta va, Ma no ra ma
Jaf fa, Arun Ku mar Dut ta, Shas hi Des hpan de, Jac -
qu e li ne Singh and many mo re, as well as wri ters
in re gi o nal lan gu a ges, such as Amir Khu sro, Mir -
za Gha lib, Dr. Za kir Hus sain and Qa da sia Za i di in
Ur du, Prem Chand in Hin di, Ra bin dra nath Ta go -
re, Upen dra kis hor Roy Chowd hury, Su ku mar
Ray, Satyajit Ray, As ha pur na De bi and Ma hash -
we ta De vi in Ben ga li, M. Kes hav Me non in Ma -
layalam, T. Va su de van Na ir in Kan na da, P. Ka i -
la sam and ot hers (Rad hi ka Me non).

So me bo oks are po pu lar with chil dren al most
all over the world; for exam ple, Cer van tes’ Don
Qu i xo te, D. De fo e’s Ro bin son Cru soe, J. Swift’s

Gul li ver’s Tra vels, R. E. Ras pe’s Ba ron Mun cha u -
sen’s Nar ra ti ve of His Mar vel lo us Tra vels and Cam -
pa igns in Rus sia, and Ra be la is’ Gar gan tua and
Pan ta gruel (all are in com monly adap ted ver si ons
for chil dren). Ot her fa vo u ri tes are Un cle Tom’s Ca -
bin by H. Be ec her Sto we, The True Story of a Lit tle
Ra ga muf fin by J. Gre en wo od, No body’s Boy by H.
Ma lot, L. Car roll’s Ali ce in Won der land, E. L.
Voynich, E. Thomp son Se ton’s ta les, and Mark
Twa in’s no vels; mo re o ver, no vels by W. Scott,
C. Dic kens, J. Ver ne, F. Co o per, H. C. An der son,
C. Per ra ult, Brot hers Grimm, and W. Ha uff’s
Fairy Ta les. En glish po e try is espe ci ally rich in ver -
ses for chil dren, and fol klo ric tra di ti ons for chil -
dren are par ti cu larly strong in Gre at Bri tain com -
pa red to ot her co un tri es. Many le a ding wri ters
ha ve pro du ced works for chil dren. For exam ple,
in Po land, H. Si en ki e wicz and J. Tu wim; in Bul -
ga ria, E. Pe lin; and in Czec ho slo va kia M. Maje -
rová. Swe dish aut hors Lind gren and Mi ra’s ver -
ses and Ita lian pro gres si ve wri ter G. Ro da ri’s ta -
les are po pu lar in many co un tri es as well.

The youn ger ge ne ra tion to day ho pes that the
he ro es will be real he ro es and will be vic tims of
va ri o us com pli ca ti ons. Chil dren are pre pa red for
real-li fe si tu a ti ons when they read chil dren’s
books. Ru skin Bond’s cre a ti ons ran ge from his
un con di ti o nal lo ve for In dia, be a uty in na tu re,
cho i ce of sim ple the mes and sim pli city in ex pres -
si on. Alt ho ugh most of his works are sim ple
expres si ons with sim ple su bject mat ter, his
appro ach to his works from a psycho lo gi cal po int
of vi ew gi ves a new me a ning to hid den truths. Ru -
skin Bond’s se lec ti ve sho rt sto ri es por tray un fa -
vo u ra ble and di sco u ra ging so cial con di ti ons, such
as be ing ho me less, loss of go ods, lack of pa ren tal
ca re, de ath, etc., yet the se sto ri es pro vi de so me
re a son for op ti mism. Ru skin Bond por trays chil -
dren as suf fe ring he ro es and the con clu sion is
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ma de sho wing the ways of be li e ving and un der -
stan ding that pro blems are a part of li fe and that
it is easy to over co me them. As a re sult, chil dren’s
li te ra tu re lags be hind in real li fe. In ad di tion,
theo re ti cal con fu sion in de fi ning the spe ci fic na -
tu re and fun cti ons of chil dren’s li te ra tu re led to
a num ber of pro blems, and sho wing li fe only
thro ugh the eyes of a child he ro. All of the se re -
du ce the ar ti stic le vel of chil dren’s li te ra tu re.

Ima gi na ti ons of En ter ta in ment

A me a ning ful story thrills and can ta ke a child
to a fo re ign land away from the ca res and stres -
ses of the daily li fe. But beyond this pri mary be -
ne fit, chil dren’s li te ra tu re pro vi des much mo re.
Un der stan ding and know led ge de ve lop with re a -
ding abo ut ot her’s per spec ti ves and si tu a ti ons.
Sto ri es that rely mo re on pic tu res and ima ges
than on text en co u ra ge early-age in ter ac ti ons
with storytel ling. The pic to rial na tu re of fic tion
is, in the se early re a ders, an es sen tial part of de -
ve lo ping the con cept of a child’s plot, the me, cha -
rac ter, set ting, and ti me, to na me only a few
impor tant li te rary aspects, such as bo ard bo oks.
Bo oks and re a ding te ach us that we are not alone.
Whi le re a ding, we dis sol ve in our sel ves. But there
we ha ve anot her self – our re a der self. We ha ve
our own in ter nal di a lo gu es and self-awa ke ning
and in part fel low ship with the words of the
author. It is hard to feel com ple tely alo ne as a rea -
der. All good li te ra tu re sho uld do just that– ho -
we ver, chil dren, by the ir par ti cu lar age and the
na tu re of the ir de ve lop men tal sta ges, re qu i re li -
te ra tu re that su its the ir spe ci fic ne eds. We so me -
ti mes for get that li te ra tu re for chil dren can pro -
vi de as much enjoyment and un der stan ding as li -
te ra tu re do es for adults. Chil dren ba si cally want

to get ple a su re from re a ding or li ste ning to a
story, as do es any ot her au di en ce. Folk li te ra tu re
flo u ris hed to ex pla in na tu re, to en han ce spi ri tua -
lity, or, simply, to en ter tain. Un der stan ding the
sta ges of lan gu a ge de ve lop ment al lows pa rents
and te ac hers to cho o se ap pro pri a te texts to read
with chil dren at the right ti me to co in ci de with
the ir de ve lop men tal sta ge. For exam ple, a re li a -
ble child’s sle ep cycle is es sen tial for growth and
de ve lop ment. In your daily do se of re a ding with
you, whet her you are a te ac her, an ad mi ni stra tor,
or a pa rent, you ke ep chil dren busy. It helps to
read so met hing they do and wa it for each day. It
be co mes a part of them and helps to sha pe the ir
iden tity by ven ting the ir pas si ons and so ot hing
the ro ugh parts of li fe. In a child’s qu est for
self-iden ti fi ca tion, one can be co me awa re of the
ge ne ra li zed cha rac ter of the ot her, and with re a -
ding, it of ten de ve lops in ga i ning an acu te awa -
reness of mo re com pre hen si ble per so na lity cha -
rac te ri stics. Par ti cu larly in chil dren’s li te ra tu re,
a ma jor cha rac ter can be any num ber of dif fe rent
cre a tu res wit ho ut the ac cep tan ce from the re a -
der. Ani mals, toys, or per so nal ob jects can be car -
ried on to re a ders in an ex ci ting story, as a hu man
wo uld be able to do. In de pen dent re a ding in cre -
a ses re a ding vo lu me. The mo re one re ads, the
bet ter one re ads. The mo re one re ads, the mo re
flu ent one be co mes. The mo re one re ads, it will
be much ea si er for one to ma in tain the men tal
effort re qu i red to un der stand com plex texts. The
mo re is read, the mo re pe o ple and events of our
world be co me known. By re a ding in front of gro -
wing re a ders, our works will ac tu ally spe ak lo u -
der than our ado ra ble ones. Se e ing adults they
like who en ga ge in re a ding al so ser ves as an in vi -
ta tion to chil dren. In vi te your chil dren or stu -
dents to lead a li te ra te li fe by openly sha ring your
re a ding ha bits.
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Edu ca tion for Chil dren

All chil dren who grow up in fa mi li es whe re
rea ding is prac ti ced and mo del led be co me re a ders
them sel ves. Chan ge so me ti mes ta kes so me ti me
and we can be qu i te wor ri ed be ca u se of wa i ting.
Lin gu i stics, pho no logy, psycho logy, art and dra -
wing, and cre a ti ve wri ting are all fi elds of study
that over lap and in ter sect with chil dren’s li te ra -
tu re (and the re are many mo re). The world of
chil dren’s li te ra tu re de ve lo ped be ca u se chil dren
ha ve be co me mo re fa mi li ar with ac qu i si ti on-ba -
sed fun cti o ning and be ca u se young le ar ners in
most co un tri es fol low ma jor ob jec ti ves for fo reign
lan gu a ge te ac hing: lin gu i stic, psycho lo gi cal, cog -
ni ti ve, so cial, and cul tu ral. Li te rary ele ments
exist, alt ho ugh not en ti rely eli mi na ted, gi ven the
na tu re of re ci ta tion. So me bo oks ta ke pic tu re less
or pic tu re-od dity to a new le vel, ma inly as word -
less pic tu res. Na tu rally, the idea of non ver bal and
ar ti stic sto ri es chan ged with tec hno logy, gi ving a
bo ost to mo tion pic tu res. Re a ding is one of the
best ways to step in to so me o ne el se’s sho es, or
reach anot her per son’s po int of vi ew. It al lows
chil dren and young adults to ima gi ne ot her
worlds and ot her ways of thin king that may be
com ple tely fo re ign or lar gely dif fe rent from their
everyday li ves. The la test tec hno lo gi cal in no -
vation, the e-bo ok, has hel ped to ma rry the
problems of au dio bo oks. Elec tro nic bo oks, or
e-bo oks, hig hlight the gre at be ne fits of di gi tal en -
han ce ment. Re cep ti ve chil dren are qu i te com for -
ta ble with le ar ning how to use new tec hno lo gi es.
With e-bo oks, chil dren can ea sily un co ver ci ta -
tions and di sco ver the de fi ni tion of un fa mi li ar
words. A com ple te col lec tion of fun cti ons can be
sto red in a sin gle de vi ce fa ci lity. The re fo re, chil -
dren are ta ught from an early age to han dle elec -
tro nics with ca re. For re a ding with chil dren, you

are gi ving them a qu i et pla ce and you are gi ving
them a part of them sel ves, no ot her ac ti vity can
re pe at or co in ci de with. In ti macy, sha red thin -
king, la ug hter, fe ar, ner vo u sness and so rr ow, too
– you will now ha ve com mon ex pe ri en ces that
dee pen your re la ti on ship and re la ti on ship with
each ot her. It is one of the best things we can do
to nur tu re the he a rts of chil dren and it com ple -
tely wi dens the mind. The pic tu res and words
make strong com pa ni ons he re, con veying  a ti me -
less text cle arly.

Con clu sion

‘Chil dren’s li te ra tu re’ is de fi ned as a ma te rial
writ ten and pro du ced for the in for ma tion or
enter ta in ment of chil dren and young adults. It
inclu des all non-fic tion, li te rary and ar ti stic gen -
res and physi cal for mats. Ba sic li te racy skills such
as print li te racy, vo ca bu lary, story com pre hen sion
may con ti nue to be read aloud, but at the sa me
ti me the de mands of a chan ging so ci ety re qu i re
at ten tion. Clas sro om read-aloud pro vi des a gre at
sco pe for de ve lo ping high le vel li te racy skills
instruc tion. Chil dren’s abi lity to co pe with a simi -
lar si tu a tion is al so as ses sed in the sto ri es. Whi le
most chil dren enjoy li ste ning to sto ri es, no re la -
ti on ship is fo und bet we en the dra ma/fan tasy abi -
lity in the play and the abi lity to un der stand the
fan tasy mes sa ge in the story. As an ti ci pa ted, the
dra ma/fan tasy’s po ten tial is sig ni fi cantly po si ti -
vely re la ted to cre a ti ve abi li ti es. Chil dren’s un der -
stan ding of the story is not re la ted to the abi lity
to deal with the sa me si tu a tion in the story. The
ro les of cog ni ti ve de ve lop ment and re a ding re a -
di ness need to be con si de red in un der stan ding
the re sults, as it ap pe ars that chil dren of this age
are fo cu sed on the mec ha nics of le ar ning to read.
The di sco very that they are pre ten ding is re la ted
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to li fe, sug ge sting that the abi lity to fan ta si ze is a
re so ur ce for chil dren that can help them with fle -
xi ble thin king and pro blem sol ving. In chil dren’s
li te ra tu re, psycho a nalysis  is usu ally seen as a kind
of ex pert, psycho lo gi cal know led ge that can ma -
ke re a ders and cri tics mo re awa re of the aut hor’s
per so nal or oc cult aspects or mo ti va ti ons in texts
or cha rac ters.
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CHIL DREN’S LI TE RA TU RE 
AND EDU CA TI O N IN AWA RE FUL 

SO CI ETY

Sum mary

In the pa per we de alt with the re la tion bet we en chil -
dren’s li te ra tu re and li te racy, stres sing that the child’s
pr o gress to the le vel of cri ti cal and cul tu ral li te racy ne -
ces sary for ef fec ti ve adult li fe con ti nu es to be seen as an
im por tant re so ur ce in nur tu ring a child’s pr o gress. It is
a pen nant in a pro cess of tra i ning that re qu i res lan gu age
adap ta tion and adap ta tion of ot her li te rary re so ur ces to
un der stand. Such li te ra tu re con tri bu tes to the li te rary
edu ca tion of chil dren and youth. It co vers clas sic and
con tem po rary ma te ri als and works for in fants thro ugh
con tent for young adults. This in clu ded an analysis of fic -
tion, po e try, dra ma and non-fic ti o nal con tent (plus stu -
di es in ot her me dia: film, TV, com pu ter ga mes, on li ne
work); vi sual fic tion from pic tu re bo oks and co mics to
grap hic no vels; in ter vi ews with wri ters and ar tists; le xical
analysis and in ter pre ta tion from dif fe rent the o re ti cal
per spec ti ves; hi sto ri cal ap pro ach to a re gion; re a der-re -
spon se work with chil dren; ide as for te ac hing chil dren’s
li te ra tu re.

Key words: chil dren’s li te ra tu re, ima gi na ti ons of
enter ta in ment, edu ca tion for chil dren
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НО ВИ ПРИ ЛО ЗИ ПРО У ЧА ВА ЊУ
КЊИ ЖЕВ НО СТИ ЗА ДЕ ЦУ
(Књи жев ност за де цу у на у ци и на ста ви
– Збо р ник ра до ва са на уч ног ску па
одржа ног у Ја го ди ни 9–10. ма ја 2019, 
Фа кул тет пе да го шких на у ка Уни вер зи те та
у Кра гу јев цу, Ја го ди на, 2020)

1. У окви ру еди ци је „По себ на из да ња” Фа -
кул тет пе да го шких на у ка Уни вер зи те та у Кра -
гу јев цу об ја вио је кра јем 2020. го ди не збо р ник
Књи жев ност за де цу у на у ци и на ста ви, у ко ме
су се на шли ра до ви са ше стог би је нал ног ску па
„Књи жев ност за де цу у на у ци и на ста ви”, одр -
жа ног у Ја го ди ни од 9. до 10. ма ја 2019. го ди -
не. Уред ни це овог збор ни ка су доц. др Ма ја Ди -
ми три је вић и проф. др Или ја на Чу ту ра, ко је су
и ау тор ке увод ног тек ста. У том тек сту („Реч
уред ни ка”, 7–8) ау тор ке го во ре о на чи ну на
који је Скуп одр жан, бро ју из ла га ча и ре а ли -
зованим се си ја ма, као и пра те ћем про гра му,
исти чу ћи на уч не до при но се ко је је ше сти би је -
нал ни скуп „Књи жев ност за де цу у на у ци и на -

ста ви” дао те о риј ском и на став ном про у ча ва њу
књи жев но сти за де цу. 

2. Увод ни сег мент збор ни ка по све ћен је Јо -
ва ну Љу шта но ви ћу, ко ји нас је на пу стио 2019.
го ди не, а ко ји је дао ве ли ки до при нос раз во ју и
афир ма ци ји на уч ног ску па „Књи жев ност за де -
цу у на у ци и на ста ви”. Та ко се, на кон увод ног
тек ста, у збор ни ку на шао текст Зо ра не Опа чић
„По сле ’ве ли ког пра ска’: ме сто и зна чај Јо ва на
Љу шта но ви ћа у про у ча ва њу књи жев но сти за
де цу” (11–31), ко ји је уз са гла сност ау то ра пре -
штам пан из ча со пи са Де тињ ство, а у ко ме се
ука зу је на ви ше стру ке аспек те на уч ног ра да Ј.
Љу шта но ви ћа и ње го вог ути ца ја на раз вој на у -
ке о књи жев но сти за де цу. 

3. Збор ни ком је об у хва ће но два де сет и се дам
на уч них и струч них ра до ва, ор га ни зо ва них у
че ти ри те мат ске обла сти: 1) Ства ра ла штво за
де цу и уред нич ки рад Ти о до ра Ро си ћа (се дам
ра до ва); 2) Је зич ко-стил ске ана ли зе (пет ра -
дова); 3) Но ва чи та ња кла си ка књи жев но сти за
де цу (пет ра до ва); 4) Књи жев ност за де цу: ме -
то дич ки по гле ди (де сет ра до ва). На кра ју збор -
ни ка на ла зи се оде љак са крат ким би о гра фи ја -
ма ау то ра ових ре фе ра та. 

4. Пр вој те мат ској обла сти – на сло вље ној:
Ства ра ла штво за де цу и уред нич ки рад Ти о до -
ра Ро си ћа – при па да се дам ра до ва. Ау тор пр вог
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од њих је сте сам Ро сић, ко ји у ра ду „Тај на при -
че – по е тич ки осврт” (35–43) го во ри о по е тич -
ким де тер ми нан та ма сво јих књи га за де цу. Он
пре до ча ва те о риј ске прет по став ке свог ства ра -
ла штва, за тим ге не зу по је ди них сво јих тво ре -
ви на, жан ров ска опре де ље ња и, нај зад, из бор
од го ва ра ју ћих ино ва тив них мо гућ но сти на те -
мат ском, жан ров ском и је зич ко-стил ском ни -
воу. Сне жа на Ша ран чић Чу ту ра у свом ра ду
„Крат ки усме но по ет ски об ли ци у про зи за де -
цу Ти о до ра Ро си ћа” (45–61) ука зу је на не ке
видо ве ре ин тер пре та ци је по е тич ких и жан ров -
ских по себ но сти по је ди них крат ких фол клор -
них об ли ка у Ро си ће вим де ли ма за де цу, са гле -
да ва ју ћи њи хов удео у до ме ну ства ра лач ког
кре и ра ња ге но ло шких син те за и жан ров ске
дис пер зив но сти про зе за де цу. Тре ћи рад у овој
те мат ској це ли ни, ау то ра Ми о ми ра Ми лин ко -
ви ћа, на сло вљен је: „Па ра бо лич ни мо дел при -
че у Срећ ном си ро ма ху Ти о до ра Ро си ћа” (63–
71) и у ње му се нај пре ис тра жу је осо бе ност па -
ра бо лич но-але го риј ских мо де ла, за тим мар ки -
ра и де фи ни ше њи хов етич ки сми сао, афо ри -
стич ка је згро ви тост је зи ка и ка рак тер глав них
ју на ка Ро си ће вог де ла. При том се иден ти фи -
кују и дру ге вред но сти на зна че них мо де ла, у
дис кур су жи вот них исти на и уни вер зал них по -
ру ка. У че твр том ра ду, „Ми то ло шким и хри -
шћан ским мо ти ви ма у ро ман-бај ци Би сер ни
град Ти о до ра Ро си ћа” (73–81), ау тор Бран ко
Ри стић раз ма тра хри шћан ске мо ти ве и те ме
ове ро ман-бај ке, од но сно до се за ње ми то ло шке
и ре ли ги о зне над нор ме, али и естет ског ап со -
лу та и са вр шен ства ко смич ке хар мо ни је, до ла -
зе ћи до за кључ ка да бо жан ски лик у овом де лу
чу ва функ ци ју ви шег ко рек ти ва људ ског при -
суства у све ту, те да Ро сић пре си сте ма ти зу је
рели ги о зно осе ћа ње, осе ћа ње Бо га у срп ској
кул тур ној тра ди ци ји – као пред о дре ђи ва ње

вред но сти. У ко а у тор ском ра ду „Ме то дич ки
при ступ ро ман-бај ци Злат на го ра Ти о до ра Ро -
си ћа” (83–95) Бо ја на Удо ви чић и Ве се лин Бу -
ла то вић ба ве се са гле да ва њем овог де ла из угла
књи жев не те о ри је, кри ти ке и есте ти ке, али у
дис кур су ин тер ди сци пли нар не при ме не са вре -
ме них ме то дич ких при сту па. Ана ли тич ки се
при сту па вред но сним чи ни о ци ма ро ма на, а по -
том сле де кон крет на ме то дич ка ре ше ња при ме -
њи ва у на став ној ин тер пре та ци ји. У ше стом ра -
ду Ми лу тин Ђу рич ко вић пред ста вља Ро си ће ву
ан то ло ги чар ску и при ре ђи вач ку де лат ност
(„Ан то ло ги чар ски и при ре ђи вач ки рад Ти о до -
ра Ро си ћа”, 97–104), док у сед мом по ре ду тек -
сту, „Се лек тив ној би бли о гра фи ји Ти о до ра Ро -
си ћа” (105–122), Сне жа на Пе ри шић да је нај пре
пре глед Ро си ће вог ства ра ла штва, при ре ђи вач -
ког и пре вод ног де ла, а за тим спи сак нај зна чај -
ни јих ра до ва о ње го вом ства ра ла штву. 

5. У ску пи ни лин гво сти ли стич ких ра до ва
први је текст Ми ло ша Ко ва че ви ћа, „Ба сно ви та
по е ма за дје цу Ми ли це Ба крач” (125–139). У ње -
му ау тор са лин гво сти ли стич ког аспек та ана ли -
зи ра по ет ску књи гу Ву ко ва ње, из два ја ју ћи све
бит не ка рак те ри сти ке ове по е ме у су од но су с
ка рак те ри сти ка ма по е ме уоп ште, по себ но оне
мо дер не и пост мо дер не, а бу ду ћи да је Ву ко ва -
ње ба сно ви та по е ма, у ра ду се осве тља ва ју и све
ње не ба сно ви те ком по нен те. Ма ри на Ке ба ра је
у свом ра ду „Је зич ко-се ман тич ке ано ма ли је
као стил ски по сту пак у књи жев но сти за де цу
Љу би во ја Ршу мо ви ћа” (141–155) са аспек та
ког ни тив не лин гви сти ке ис тра жи ва ла и ана ли -
зи ра ла је зич ко-се ман тич ке ано ма ли је, пре вас -
ход но у фор ми је зич ке игре у функ ци ји Ршу -
мо ви ће вог стил ског по ступ ка, до ла зе ћи до за -
кључ ка да је зич ка игра овог ти па у од но су на
узус и нор му ге не ри ше дру га чи ја сред ства
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изра жа ва ња од ре ђе ног са др жа ја или објек ти ви -
зу је но ви са др жај, уз чу ва ње или из ме не ста ре
фор ме. У тре ћем ра ду из це ли не лин гво сти ли -
стич ких ра до ва, „Је зич ко-ми са о не игре у Зма -
је вом Не ве ну” (157–172), Је ле на Спа сић ба ви ла
се крат ким књи жев ним фор ма ма ко је су има -
ле зна чај но ме сто у сва ком из да њу ча со пи са
Не вен. Лин гво сти ли стич ком ана ли зом стил ских
фи гу ра у је зич ко-ми са о ним игра ма за де цу ука -
зу је се на зна чај ко ји је нај по зна ти ји спе ци ја -
ли зо ва ни деч ји лист у исто ри ји срп ског но ви -
нар ства по све ћи вао деч јем го вор ном раз во ју,
раз во ју је зич ке све сти и го вор не кул ту ре нај -
мла ђих го вор ни ка срп ског је зи ка. До дат но је
ука за но и на мо гућ но сти упо тре бе крат ких
фор ми из Зма је вог Не ве на у окви ру раз во ја го -
во ра де це пред школ ског уз ра ста. Прет по след -
њи лин гво сти ли стич ки рад, под на зи вом „Ре че -
ни це без пре ди ка та у лир ској про зи Ми ло ва на
Да ној ли ћа” (173–184), ау тор ке Ју ли ја не Де спо -
то вић, са др жи ре зул та те ис тра жи ва ња бес пре -
ди кат ских ре че ни ца као јед ног од нај ва жни јих
обе леж ја лир ске про зе. На кон ана ли зе, до шло
се до за кључ ка да се Да ној лић нај че шће ко ри -
сти елип тич ном, од но сно но ми на тив ном ре че -
ни цом, ко ја, у за ви сно сти од сво је струк ту ре,
мо же има ти различитe сте пе не ак ту а ли за ци је
и оса мо ста ље ња у од но су на кон текст; као и
инфи ни тив ном ре че ни цом. Ау тор ка се у ра ду
освр ће и на књи жев но-умет нич ку вред ност ова -
квих је ди ни ца, ко је су у сти ли стич ком по гле ду
ефек тив ни је и екс пре сив ни је у од но су на сво је
пре ди кат ске екви ва лен те. Је зич ко-стил ске ана -
ли зе за тва ра рад Не на да Ке ба ре, „Књи жев ни
иди ом ма лог ро ма на о де ча ци ма у Бра ћи Ка ра -
ма зо ви ма” (173–184), у ко ме ау тор раз ма тра
пут са крал ног тек ста, ко ји се ци клич но про те -
же ве ли ким ро ма ном и из но ва ожи вља ва у ма -
лом ро ма ну. Ис ти че се да се ус по ста вље на ве за

са Би бли јом у мо ту Бра ће Ка ра ма зо вих про -
влачи као сре ди шња идеј на нит и кроз крат ке
про зе, об ли ку ју ћи их исто вре ме но ци клич ном
це ли ном оте ло тво ре ног ви шег прин ци па и не -
за ви сним књи жев ним тек сто ви ма.

6. У тре ћој це ли ни збор ни ка об је ди ње ни су
ра до ви озна че ни као „Но ва чи та ња књи жев но -
сти за де цу”. Пр ви од њих је ко а у тор ски рад
Ива не Ђу рић Па у но вић и Вла ди сла ве Гор дић
Пет ко вић, „Род не пред ста ве и на ра тив не пер -
спек ти ве: кри за од ра ста ња као те мат ски и ме -
то до ло шки иза зов у на ста ви књи жев но сти за
де цу и омла ди ну” (203–215). У ње му су ана ли -
зи ра ни ути ца ји оних де ла деч је и омла дин ске
књи жев но сти у ко ји ма су ју на ци и ју на ки ње на
уда ру због од сту па ња од стан дард ног по и ма ња
род ног иден ти те та. У сле де ћем ра ду, на сло вље -
ном „Кар не ва ли за ци ја књи жев но сти за де цу:
го збе не сли ке и њи хов сми сао” (217–231), Ду -
ши ца По тић ба ви ла се го збе ним сли ка ма као
аспек том стра те ги ја кар не ва ли за ци је књи жев -
но сти за де цу, усме ра ва ју ћи се ко ли ко на њи -
хов сми сао, то ли ко и на мо ме нат мо ди фи ка ци -
је кар не вал ске ма три це. Ис так ну те су основ не
ка рак те ри сти ке го збе них мо ти ва, а то су по зи -
тив ни хи пер бо ли зам и ве се ло-све ча ни тон кон -
крет них, чул них сли ка; тен ден ци ја ка све на род -
но сти; му дри раз го во ри; ам би ва лен тан мо тив
гла ди; афир ма ци ја те ле сно-ма те ри јал ног прин -
ци па, ра да и бор бе, чо ве ка и ње го ве по бе де над
ко смич ким стра хом; про сла ва кра ја као но вог
по чет ка. Смиљ ка На у мо вић у свом ра ду „Мит -
ска и са вре ме на ствар ност у ро ма ну Ма ли
принц А. С. Ег зи пе ри ја” (233–247) ба ви ла се
ана ли зом ду бин ске струк ту ре у ро ма ну, утвр -
ђу ју ћи ло ги ку ко ја об је ди њу је ли ко ве, до га ђа је
и од но се ко ји вла да ју у тро дел ној ком по зи ци ји.
Ана ли за је по ка за ла да се ду бљи ми то ло шки
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слој ра све тља ва ис тра жи ва њем сим бо ли ке хро -
но то па, ико но граф ског са др жа ја и ме ди ја тор -
ске функ ци је ли ка Ма лог прин ца. У ра ду „Ре -
то ри ка про зе за де цу Бран ка В. Ра ди че ви ћа у
зби р ци Де ве та ци” (249–262) ау то ра Стра хи ње
По ли ћа пре и спи ту ју се на ра тив ни по ступ ци на
ко ји ма по чи ва при по вед ни свет збир ке, утвр ђи -
ва њем го вор них жа нр о ва, фол клор них еле ме -
на та и дру гих ми кро жан ро ва ко ји ма се ства ра
је дин стве на сли ка све та Де ве та ка. У по след њем
ра ду ове це ли не, под на сло вом „Мо ти ви у бај -
ка ма Гро зда не Олу јић на рас кр шћу тра ди ци о -
нал ног ет но ми то ло шког и са вре ме ног кон -
цепта” (263–268), Је ле на Сто шић Јо вић да је
упо ред ни пре глед нај че шће за сту пље них мо -
тива, као што су: мо ти ви гла са или гла сни ка,
мо тив до би ја ња да ра, мо ти ви од ба че но сти и са -
мо ће, не сла га ња ју на ка са око ли ном, за тим мо -
ти ви очи ју, сна и во де. 

По след ња и нај о бим ни ја те мат ска це ли на у
збор ни ку по све ће на је ме то дич ким по гле ди ма.
У пр вом ра ду, под на зи вом „Зна чај ко ре ла тив -
ног при сту па у но вим про гра ми ма на ста ве и
уче ња” (271–285), Зо на Мр каљ раз ма тра мо -
гућност и свр хо ви тост ко ре ла тив ног при сту па
оба ве зним и из бор ним тек сто ви ма школ ске и
до ма ће лек ти ре, ука зу ју ћи на на чи не функ ци -
о на ли за ци је уче нич ких зна ња, на гла ше не про -
грам ским ре фор ма ма и ана ли зи ра ју ћи уну тар -
пред мет не и ме ђу пред мет не на став не ко ре -
лаци је и њи хо ву уло гу у сти ца њу оп штег обра -
зо ва ња уче ни ка. Сле ди рад Ми ла на Вур де ље
„На ра ти ви за ци ја фор ма тив ног ис ку ства у Ве ли -
ком дво ри шту Сте ва на Ра ич ко ви ћа” (287–297),
у ко ме ау тор крат ке при че из Ра ич ко ви ће ве
зби р ке ту ма чи на раз ли чи тим ни во и ма об ра де,
и то са ста но ви шта при мен љи во сти ре цеп циј -
ске и фе но ме но ло шке ме то де, уз оба зри во и
узра сту при ме ре но ак туeлизовање не ко ли ких

по став ки те о ри ја кул ту ре. У ра ду „Пре при ча ва -
ње са из мје ном за вр шет ка при че на при мје ру
Ан дер се но ве бај ке Ма ла си ре на” (299–321) Ди -
ја не Вуч ко вић из не ти су ре зул та ти ис тра жи -
вања чи ји је циљ био про ве ра на чи на на ко ји
уче ни ци пи шу из ме ну за вр шет ка при че Ма ла
си ре на. Ти ре зул та ти су по ка за ли да не ки уче -
ни ци ни су до бро раз у ме ли шти во, као и то да
им не до ста ју ис ку ства ко ја се од но се на пре -
при ча ва ње са из ме ном за вр шет ка, али и да су
за бе ле же ни уче нич ки од го во ри ко ји но се траг
ори ги нал но сти, по ка зу ју ћи да већ у че твр том
раз ре ду основ не шко ле по је дин ци мо гу успе -
шно да ре ша ва ју литерарнo-ре цеп циј ске про -
бле ме. На кра ју ра да да те су пре по ру ке за обра -
ду при че. Оли ве ра Уро шев Па ла лић је у свом
ра ду „Ко ре ла ци ја ро ма на Иго ра Ко ла ро ва Аги
и Ема и исто и ме ног фил ма” (323–341) ука за ла
на зна чај ко ре ла ци је две ју вр ста умет но сти –
фил ма као на став ног сред ства, и књи жев ног
дела, ис ти чу ћи да се та квом ме ђу соб ном по ве -
за но шћу оса вре ме њу је на став ни при ступ, обо -
га ћу ју уче нич ка са зна ња и про ши ру ју ког ни -
тив не мо гућ но сти сва ког уче ни ка. Сле ди рад
Ру жи це Јо ва но вић „Не ма ња Ми ха и ла Сре те но -
ви ћа – ак ту ел не вас пит не по ру ке у драм ском
тек сту с по чет ка ХХ ве ка” (343–349), у ко ме се
ис ти че да ко ри шће ње драм ског тек ста, са вре -
ме ног или ста рог ви ше од јед ног сто ле ћа, с
мно штвом раз ли чи тих еле ме на та ко је дра ма
зах те ва и пру жа, омо гу ћа ва сва ком де те ту да
по ка же ве шти ну ко ју по се ду је, те да би тен ден -
ци ју ак ту ел но сти и при хва тљи во сти драм ске
књи жев но сти на ра ном уз ра сту тре ба ло да има -
ју на уму сви ко ји обра зу ју и вас пи та ва ју бу ду -
ћу чи та лач ку и по зо ри шну пу бли ку. Ма ри ја Ра -
ко вић је у свом ра ду „При ме на ма лих књи жев -
них жа нр о ва у на ста ви књи жев но сти за де цу”
(351–363) пред ста ви ла ме то дич ки по тен ци јал

ТЕМАТ: ЖАНРОВИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И ЖАНРОВСКА КЊИЖЕВНОСТ – НОВА ЖАНРОВСКА ИСТРАЖИВАЊА (II)

140 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2021/02



ма лих књи жев них жа нр о ва као што су: пи та ли -
це, за го нет ке, по сло ви це, ле ген де, члан ци из
ча со пи са за де цу, реч нич ке и ен ци кло пе диј ске
од ред ни це, анег до те и афо ри зми, са мо стал но
при ме ње них у на став ном про це су, као и при
об ра ди са др жа ја из по е зи је, про зе и дра ме за
де цу у функ ци ји по моћ них ди дак тич ких сред -
ста ва. У ко а у тор ском ра ду „Књи жев ни текст у
ин те гри са ној на ста ви При ро де и дру штва и
Срп ског је зи ка” (365–377) Ан дри ја не Ми ле тић,
Ире не Го лу бо вић Илић и Оли ве ре Це кић Јо ва -
но вић раз ма тра ју се мо гућ но сти ин те гра ци је
са др жа ја Све та око нас / При ро де и дру штва и
Срп ског је зи ка, кроз функ ци о нал ну упо тре бу
књи жев них тек сто ва у мла ђим раз ре ди ма
основ не шко ле на ча со ви ма при ро де и дру -
штва, а по ну ђе на су и кон крет на ре ше ња за по -
ве зи ва ње срод них са др жа ја у це ли ну. На кон
тога, у ра ду „Књи жев ност за де цу и мла де у
про јект ној на ста ви” (379–391) Би ља на Со ле ша
ба ви се мо гућ но сти ма ор га ни за ци је и ре а ли за -
ци је на ста ве књи жев но сти у ви ду про јект не на -
ста ве у дру гом ци клу су основ ног обра зо ва ња,
да ју ћи пред лог мо де ла про јект не на ста ве са
освр том на основ не ис тра жи вач ке за дат ке, али
и дру га чи је мо гућ но сти ор га ни за ци је пред ло -
же ног на став ног про јек та. Леј ла Ка дри ба шић
пред ста вља ет но пе да го ги ју као на уч ну ди сци -
пли ну, те низ прак тич них смер ни ца за ко риш -
ће ње ет но пе да го шке гра ђе у са вре ме ној шко ли,
у кон тек сту успе шни је ен кул ту ра ци је у окви ру
свог ра да „Ин тер кул ту рал ни аспект етно пе да -
го ги је у на ста ви је зи ка и књи жев но сти” (393–
410). Ко нач но, у ра ду Ма је Ди ми три је вић и
Бран ка Или ћа, „Те о риј ски и из во ђач ки аспект
ин тер пре та ци је у уни вер зи тет ској на ста ви књи -
жев но сти за де цу” (411–424), нај пре се ис тра -
жу ју мо гућ но сти по ве зи ва ња те о риј ског аспек -
та ин тер пре та ци је ода бра них са др жа ја и ак тив -

ног уче шћа сту де на та у об ра ди и си сте ма ти зо -
ва њу на став них те ма из овог пред ме та. По том
се ука зу је на зна чај ну уло гу ин тер пре та тив них
дис кур са у осна жи ва њу спе ци фич них из во ђач -
ких ве шти на бу ду ћих учи те ља и вас пи та ча у
пред школ ским уста но ва ма, а раз ма тра се и са -
рад нич ки од нос на ре ла ци ји на став ник –сту ден -
ти и ана ли зи ра ју сту дент ске тан дем ске, од но -
сно груп не пре зен та ци је, ка ко би се ис та кли до -
ме ти функ ци о нал ног премрежавањa те о риј ског
и из во ђач ког аспек та ин тер пре та ци је.

7. Кра так пре глед ра до ва ко ји су се на шли у
збор ни ку Књи жев ност за де цу у на у ци и на ста -
ви упу ћу је на то да пред со бом има мо ве о ма
зна чај но из да ње, бу ду ћи да су у ње му об ра ђе -
ни раз ли чи ти аспек ти књи жев но сти за де цу, и
по ну ђен низ прак тич них ре ше ња. 

Иа ко су ре фе ра ти гру пи са ни у че ти ри те мат -
ске це ли не, мно ги од њих пре ва зи ла зе окви ре
свог те мат ског од ре ђе ња, укљу чу ју ћи кри те ри -
ју ме ана ли зе мно гих срод них ди сци пли на. Та -
ко ра до ви из пр ве це ли не, по све ће не ства ра ла -
штву и ра ду Ти о до ра Ро си ћа, осве тља ва ју де ло
овог пи сца са раз ли чи тих аспе ка та. Ра до ви из
дру ге те мат ске це ли не пред ста вља ју ве о ма зна -
чај не лин гво сти ли стич ке при ло ге, док они у
тре ћој ну де са вре ме не по е тич ке и ме то дич ке
по гле де на кла си ке књи жев но сти за де цу. Ра до -
ви из че твр те це ли не, пре вас ход но ме то дич ке
ори јен та ци је, ука зу ју на ак ту ел не про бле ме у
на ста ви књи жев но сти за де цу, ну де ћи низ ино -
ва тив них ре ше ња, те су не сум њи во од ве ли ког
зна ча ја за уна пре ђи ва ње ква ли те та на став ног
про це са. 

Ва жно је на по ме ну ти да су об ја вље ним рефе -
ра ти ма прет хо ди ла ис тра жи ва ња ре ле вант ног
кор пу са, те да су ре зул та ти у ра до ви ма си сте -
мат ски и пре ци зно из ло же ни. При ли ком ис тра -
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жи ва ња при ме ње не су све ак ту ел не и ре ле вант -
не на уч не ме то де, а дат је и де та љан пре глед
исто ри ја та пи та ња ко ја се по кре ћу. 

Због све га на ве де ног, сма тра мо да ра до ви
обја вље ни у овом збор ни ку мо гу би ти од ко ри -
сти ка ко они ма ко ји књи жев ност за де цу про у -
ча ва ју, та ко и они ма ко ји на ста ву књи жев но сти
за де цу из во де. 

Ју ли ја на С. ДЕ СПО ТО ВИЋ*

При каз
UDC 050SLO VA NA STRU JU(049.32)

При мље но: 9. 2. 2021.
При хва ће но: 9. 3. 2021.

СЛО ВА НА СТРУ ЈУ – 
ЧА СО ПИС У КО ЈЕМ СЕ СУ СРЕ ЋУ
ПРО ШЛОСТ И БУ ДУЋ НОСТ

О Сло ви ма на стру ју1, пр вом елек трон ском
књи жев ном ча со пи су за де цу и мла де на овим
про сто ри ма, ко ји ви ше од осам го ди на на свом
сај ту об ја вљу је На род на би бли о те ка „Ра ди слав
Ник че вић” из Ја го ди не, мо же се с пу ним пра -
вом ре ћи да се свр ста ва у нај бо ље и нај ком -
плет ни је ча со пи се у овом тре нут ку.

По ред оби ма, ко ји сва ка ко за слу жу је по што -
ва ње (у три де сет де вет ре дов них и че ти ри ван -
ред на бро ја, он ис пи су је го то во осам и по хи -
ља да стра на), овај ча со пис све вре ме пра ти
савре ме ну про дук ци ју, оку пља ју ћи нај бо ље
ства ра о це са „на шег” го вор ног под руч ја, али
ду жну па жњу по све ћу је и пи сци ма ко ји ни су
ви ше у жи во ту а чи ја де ла ни по што не сме ју па -
сти у за бо рав.

Од са мог по чет ка, Сло ва на стру ју сво јим
садр жа јем и из бо ром књи жев них ства ра ла ца
мани фе сту ју не са мо свој ре ги о нал ни, већ и
ме ђу на род ни ка рак тер, као је дан од рет ких ча -
со пи са ко ји не гу је и пре во ди лач ку ли те ра ту ру,
об ја вљу ју ћи пр ве пре во де мно гих зна чај них и
култ них де ла на срп ски је зик.

Ку ри о зи тет је да ча со пис не по се ду је ни је -
дан из вор фи нан си ра ња и да по сто ји и тра је за -
хва љу ју ћи за вид ном ква ли те ту и (што тре ба по -
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себ но под ву ћи) свом по кре та чу, уред ни ку и
илу стра то ру Пе ђи Трај ко ви ћу ко ји при том оба -
вља и ве ћи ну кре а тив них и тех нич ких по сло ва.
Ова кав ен ту зи ја зам и књи жев но пре га ла штво,
уз не се бич ну са рад њу свих зна чај них пи са ца са
овог под руч ја, ство ри ли су од Сло ва на стру ју
вр хун ску пу бли ка ци ју за де цу и мла де.

Ча со пис се од ли ку је број ним и ра зно вр сним
ру бри ка ма, ин спи ра тив них на зи ва: „Сло ва до
сно ва”, „Сви су ве ли ки би ли ма ли и шта им фа -
ли”, „Књи га има исто ри ју”, „Ста ра сло ва сја је
као но ва”, „По зо ри ште за по не ти”, „Бли ски су -
срет књи жев не вр сте”, „Сти хо ви зна ни а ус три -
по ва ни”, „Олов ка и да ље пи ше ср цем” и дру -
гим, под јед на ко раз и гра ним и рас пе ва ним, које
ће за го ли ца ти ма шту сва ког чи та о ца и про бу -
ди ти у њему же љу да от кри је шта се иза на сло -
ва кри је.

Од нос пре ма соп стве ним ју би ле ји ма по себ -
на је при ча. Они се обе ле жа ва ју он да ка да се
до стиг не окру гла број ка у из ла же њу, или ре -
спек та би лан пе ри од тра ја ња. Ме ђу тим, Сло ва
на стру ју раз ли ку ју се од дру гих и у овом по -
гле ду, осми шља ва ју ћи сво је ју би ле је и пре тва -
ра ју ћи их у игру. Бро је ћи соп стве не све ча не
годи шњи це бро јем об ја вље них стра на (ра чу на -
ју ћи ту и че ти ри ван ред на спе ци ја ла, ме ђу ко -
ји ма су и они по све ће ни Иго ру Ко ла ро ву и Вла -
ди ми ру Ан дри ћу, ве ли ким, а пре ра но оти шлим
пи сци ма и са рад ни ци ма ча со пи са), Сло ва су
обе ле жи ла нај пре сво ју пе то хи ља ди ту стра ну,
по том се по и гра ла број ком 7777, да би по сле
осам го ди на из ла же ња уве ли ко пре ма ши ла и
осам хи ља да стра ни ца.

Ка ко би се лак ше схва ти ло ово ин си сти ра ње
на бро ју стра на, тре ба ис та ћи да та ци фра об у -
хва та не ких сто пе де сет бро је ва до ма ћих ча со -
пи са за де цу, уо би ча је ног оби ма, или сто ти нак
са свим при стој них књи га. Ле ген дар ни По ле та -

рац Ду шка Ра до ви ћа (су о чен, ина че, са вр ло
слич ним фи нан сиј ским и ор га ни за ци о ним про -
бле ми ма), до та да не за мен љив и не у по ре див са
би ло ко јим дру гим ча со пи сом с овом те ма ти -
ком, ус пео је да, уз ван се риј ско Ду шко во уме -
ће и та ле нат, оства ри „све га” де вет на ест бро је -
ва (на укуп но хи ља ду шестсто стра на), што се
већ сма тра фан та стич ним под ви гом.

Сло ва на стру ју на ста ла су 2009. го ди не, у
окви ру исто и ме ног мул ти ме ди јал ног про јек та
ја го дин ске би бли о те ке, ко ји се са сто јао од ни -
за атрак тив них по ет ско-му зич ких при ред би,
пра ће них аде кват ним ви део-ма те ри ја ли ма. Из
ње га је про ис те кло не ко ли ко успе шних елек -
трон ских књи жев них из да ња, чи ји је ау тор
тако ђе био Пе ђа Трај ко вић. Три го ди не ка сни -
је, 2012, уз по др шку Ми ни стар ства кул ту ре и
инфор ми са ња (са мо за пр ва че ти ри бро ја), Би -
бли о те ка је од лу чи ла да по кре не елек трон ски
ча со пис, по ве рив ши по сло ве уре ђи ва ња П.
Трај ко ви ћу, уз пу ну уре ђи вач ку сло бо ду да ча -
со пис по диг не на ни во ко ји ће да ле ко пре ва зи -
ла зи ти ло кал ни. 

Основ ни мо тив и уре ђи вач ка ам би ци ја све -
ли су се на на сто ја ње да се са вре ме на до стиг -
ну ћа ди ги тал не ре во лу ци је сје ди не са тра ди ци -
јом и вред но сти ма срп ских ча со пи са за де цу из
оних вре ме на ка да смо у тој обла сти би ли не -
при ко сно ве ни и у Евро пи. Од са мог по чет ка,
ча со пис је не го вао ре ги о нал ни ка рак тер. По зи -
тив но је при хва ћен од ства ра ла ца из свих др жа -
ва не ка да шње Ју го сла ви је, у ко ји ма је на ла зио
и сво је са рад ни ке, да би убр зо по чео и са об ја -
вљи ва њем ли те рар них де ла за де цу из це лог
све та, не гу ју ћи та ко и пре во ди лач ку књи жев -
ност.

Из бро ја у број, Сло ва на стру ју ин тен зив но
су се раз ви ја ла и на пре до ва ла, са тен ден ци јом
и не скри ве ном ам би ци јом да по ста ну наш нај -
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бо љи и нај це ло ви ти ји књи жев ни ча со пис за де -
цу и мла де.

И да под се ти мо: то ком свог по сто ја ња, Сло -
ва на стру ју об ја ви ла су не ко ли ко хи ља да пе са -
ма и кра ћих про зних фор ми, по зо ри шних ко -
ма да, за ни мљи вих чла на ка, књи жев них при ка -
за и ин тер вјуа, а ме ђу сто ти на ма за сту пље них
ау то ра на шли су се сви ве ли ка ни на ше књи жев -
но сти за де цу – од Зма ја, Ћо пи ћа, Де сан ке Мак -
си мо вић, Ра до ви ћа, Ми ро сла ва Ан ти ћа, Бра не
Црн че ви ћа, Ра ич ко ви ћа, Ери ћа, Ра ше По по ва,
пре ко Ршу мо ви ћа, Да ној ли ћа, Ста ни ши ћа и
Ода ло ви ћа, до Ду ша на Поп Ђур ђе ва, Ко ла ро ва,
То да Ни ко ле ти ћа, Бран ка Сте ва но ви ћа, Гор да -
не Ма ле тић, Го ра на Но ва ко ва, Пе ђе Трај ко ви -
ћа итд., уз пре во де (нај че шће пре ми јер не) де -
ла ве ли ких свет ских мај сто ра: Едвар да Ли ра,
Лу и са Ке ро ла, Алек сан дра Мил на, Ог де на Не -
ша, Ше ла Сил вер стеј на, Ри чар да Ба ха, Бер нар -
да Шоа, Ко на на Дој ла, Те ри ја Пра че та и мно -
гих дру гих. 

Сва ки број Сло ва на стру ју об ра ђу је по себ ну
те му, ко ју пра те ода бра ни тек сто ви, пред ста -
вља ју ћи та ко сва ки пут сво је вр сну ми ни ја тур -
ну ан то ло ги ју свет ске књи жев но сти за де цу. Та -
ко ђе, што је већ и са мо по се би не сва ки да шње,
у сва ком бро ју чи та о ци до би ја ју и це лу јед ну
елек трон ску књи гу на дар, а че сто се пу бли ку -
ју и ин тер вјуи и по зо ри шни ко ма ди.

Сло ва на стру ју су, то је ва жно ре ћи, отво ре -
на и за мла де и не до вољ но афир ми са не ства ра -
о це, ко ји ма је то мо жда и је ди ни на чин да на
се бе скре ну па жњу струч не јав но сти.

И док се не пре кид но не гу је ак тив на ве за са
нај бо љим да на шњим пи сци ма за де цу, а ква ли -
тет по ди же на вр хун ски ни во, у струч ној и књи -
жев ној јав но сти ра сте и ве ли ки углед Сло ва на
стру ју. За то опу шта ње ни по што ни је у скла ду
са иде јом во ди љом утка ном у фи ло зо фи ју овог

ча со пи са, јер се уз по моћ но вих, ори ги нал них,
по уч них и за ни мљи вих про је ка та, пла ни ра них
за на ред не бро је ве, мо гу оства ри ти још бо љи
ре зул та ти и још ра зно вр сни ји са др жа ји. На жа -
лост, без фи нан сиј ске по др шке и уз све „ску че -
ни је” ор га ни за ци о не усло ве, бу дућ ност ча со пи -
са је не из ве сна, сво де ћи се на при род но огра -
ни че не фи зич ке и ду хов не по тен ци ја ле глав ног
уред ни ка. У ле то 2021. го ди не оче ку је се из ла -
зак ју би лар ног че тр де се тог бро ја ко ји ће, по
све му су де ћи, би ти и пре крет ни ца ко ја ће одре -
ди ти суд би ну Сло ва на стру ју – или ће се ча со -
пис ти хо уга си ти, или ће се ја сно и нео по зи во
на мет ну ти као зна ча јан чи ни лац на по љу деч је
књи жев но сти у Ср би ји.
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