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ПО ЛЕ МИЧ НОСТ БАЈ КЕ И
ФАН ТА СТИ КЕ У ЗМА ЈЕ ВИ ТИМ
ВРЕ МЕ НИ МА
(Увод ник)

Кри ла ти за штит ни ци ко ји сво јим ог ње ним
да хом де мон стри ра ју сил ну и не ис црп ну моћ
при ро де, људ ске ма ште и под све сти, и њи хо ви
по том ци, зма је ви ти ју на ци, за штит ни су знак
ово го ди шњег те мат ског дво бро ја Де тињ ства.
За то у мра ку од шкри ну та вра та из ко јих ку ља -
ју све тлост и јар ке бо је на ко ри ца ма пр ве све -
ске отва ра ју пор тал ка све ту има ги на ци је ко ји
ин три ги ра људ ску ми сао од по че та ка ци ви ли -
за ци је до мо дер них вре ме на. 

Нат при род ни свет нео п хо дан је људ ском ро -
ду ка ко би бо ље раз у мео се бе, раз у мео скри ве -
не зна ке у ствар но сти, и, још ва жни је, на слу тио
оно што сле ди, по че му фан та сти ка и бај ка бит -
но на ди ла зе ра ван „фор му ла тив не” и за бав не
књи жев но сти. То, та ко ђе, све до чи о нео п ход но -
сти да се ве ра у нат при род но об на вља у сва ком
мла дом чи та о цу, у вре ме ни ма ка да нам је змај -
ска при ро да по треб на ви ше но икад, чи ме се
сим бо ли ка при род но сли ва уз Зма је ве деч је
игре, ма ле и ве ли ке Зма јев ке и Зма јев це оку -
пље не у Зма је вом кру гу.

Дво дел ни те мат ча со пи са Зма је ви то до ба:
но ва чи та ња европ ске бај ке и фан та сти ке по -
казу је да је реч о из ра зи то про дук тив ним и
хибрид ним жан ро ви ма мо дер не књи жев но сти.
О то ме све до че три де сет два ра да, се дам на ест
у пр вој све сци и пет на ест у дру гој. Ауто ри чла -
на ка до ла зе из раз ли чи тих на уч них и кул тур -
них ин сти ту ци ја Пољ ске, Не мач ке, Ма ђар ске,

Хр ват ске, БиХ, Се вер не Ма ке до ни је и на ше зе -
мље, што до ка зу је, а то на по ми њем са ра до шћу,
ка ко је ин те рес за бај ку и фан та сти ку жи во на -
уч но по ље, пред мет озбиљ них про у ча ва ња и
знат но бли же цен тру не го мар ги ни но што је
би ло у прет ход ним епо ха ма. 

Пре ла ском у до мен аутор ске књи жев но сти
бај ка се ка ле ми ла на но си ма епо ха и кул тур них
обра за ца, умно го ме при бли жи ла фан та сти ци,
по при ма ју ћи стал но но ве кон тек сте, зна че ња,
гра на ју ћи се у број не под жан ро ве, ро до ве и
меди је: стрип, гра фич ки ро ман, (ани ми ра ни)
филм, ви део-игру. Гра ни це жан ра по ста ле су у
тој ме ри по ро зне да се чак и јед но од ње них
кључ них од ре ђе ња, при су ство чу де сног, не мо -
ра ну жно под ра зу ме ва ти. Мно ги пи сци ко ри -
сти ли су бај ку као по де сну (че сто але го риј ску)
одо ру за сво је на у ме, па је она у свом раз во ју
не пре кид но осци ло ва ла из ме ђу књи жев но сти
за од ра сле и књи жев но сти за де цу, као сво је вр -
стан вид cros so ver књи жев но сти, што је чи ни
још при ма мљи ви јим ис тра жи вач ким по љем.
Жан ров ским кон вен ци ја ма не ве за на за кон -
крет не хро но топ ске ко ор ди на те за у зи ма ла је и
об лич ја са ти ре, па ра бо ле, ан ти у то пиј ске, хо рор
при че, ан ти дра ме. 

За то су ра до ви у све сци 1/2022 и 2/2022
посве ће ни ра зно вр сним ис тра жи вач ким пер -
спек ти ва ма. За по чи ње се од ис пи ти ва ња фол -
клор ног на сле ђа у сло вен ским књи жев но сти ма,
пре ко жан ров ских еле ме на та бај ке у са вре ме -
ној по е зи ји, по е ми и про зи, уну тар суб жан ра
исто риј ске бај ке, у пре во ди ма сло вен ских бај -
ки и њи хо вој ре цеп ци ји, све до ука зи ва ња на
по ле мич ки и па ро диј ски од нос пре ма фол клор -
ној сли ци све та са јед не стра не – али и пре ма
са вре ме ним дру штве ним си сте ми ма са дру ге. 

Зна ча јан број чла на ка по све ћен је но вим
кон цеп ти ма ју на ка: вред но сној тран сфор ма ци -
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ји про го ње не де вој ке у осна же ну хе ро и ну, ре -
се ман ти за ци ји кон це па та ште то чи не, по моћ ни -
ка и тра же ног ли ца. За кљу чу је се да се са вре -
ме на бај ка и фан та сти ка за ла жу за но во ви ђење
све та, те да се у њи ма ре де фи ни ше од нос пре -
ма жен ско сти, пре ма дру го сти и раз ли чи то сти.
Чи ни се да пре о вла ђу ју ра до ви о дис то пиј ској
сли ци све та: ис пи ту ју се ви до ви кон цеп ту а ли -
за ци је де мон ских ен ти те та, шу ма као де мон ски
про стор (у но вим ме диј ским об ра да ма) и дру -
ги угро жа ва ју ћи хро но то пи. Лек сич ка свој ства
ма гиј ских кле тви и име но ва ње нат при род них
би ћа, по себ но на чин њи хо вог пре во ђе ња на
срп ски је зик, као и стил ски по ступ ци у сцен -
ским бај ка ма до во де до за ни мљи вих за кљу чака.

Ме диј ске тран спо зи ци је бај ке и фан та сти ке
у фил му, ани ми ра ном фил му и ви део-игри
тако ђе су би ле иза зов не за из у ча ва ње. Осо бе но -
сти ма сцен ске бај ке, дез ин те гра ци ји бај ке у
анти дра му и ви до ви ма ње ног уоб ли че ња у по -
зо ри шту по све ће но је ви ше ту ма че ња. Ко нач -
но, ауто ри су би ли све сни да је ва жно ука за ти

на но ве мо гућ но сти у ту ма че њу бај ке и фан та -
сти ке у на став ној прак си и по ну ди ли пред ло ге
ино ва тив них ме то дич ких при сту па (ту ма че ње
аудио-бај ке и те ле ви зиј ског фил ма, уво ђе ње
ви део-игре у на став ну об ра ду бај ке и сл.).

У ру бри ци Но ва ис тра жи ва ња до но си мо сту -
ди ју о по е тич ким од ли ка ма про зе зна чај ног
ауто ра дру ге по ло ви не про шлог ве ка, Алек сан -
дра По по ви ћа (св. 1/2022), од но сно из у ча ва ње
гро те ске као осо бе но сти драм ског ства ра ла -
штва за де цу (св. 2/2022). Као и у про шлом го -
ди шту, у Огле да лу кри ти ке об ја вљу ју се са оп -
ште ња и при ка зи на гра ђе них књи га у Ср би ји и
ре ги о ну.

У но вим иза зо ви ма и свет ским по тре си ма
зма јев ска ва тра осве тља ва пут они ма ко ји тра -
же сми сао. У то име, хва ла свим са рад ни ци ма
из Зма је вог кру га ко ји су сво јим тру дом до при -
не ли ре а ли за ци ји све за ка но вог го ди шта Де -
тињ ства.

Зо ра на З. ОПА ЧИЋ

УВОДНИК
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THE PO LE MIC CON TEXT 
OF FA IRY TA LE AND FAN TASY
LI TE RA TU RE IN DRA GON-LI KE
TI MES
(In tro duc tory word by edi tor-in-chi ef)

The win ged pro tec tors de mon stra ting a mighty
and inex ha u sti ble po wer of na tu re, hu man ima -
gi na tion and sub con sci o u sness, as well as the ir
de scen dants, dra gon-li ke he ro es, are the tra de -
mark of this the ma tic do u ble vo lu me of the Child -
hood. The front co ver of the first vo lu me, sho wing
the light and vi vid co lo urs gus hing thro ugh the
do or left ajar in the dark ness, acts the re fo re as a
sort of a por tal to the world of ima gi na tion/phan -
tasy which has in tri gued hu man mind sin ce the
be gin ning of ci vi li za tion up to mo dern ti mes. 

Gi ven that hu man kind ne eds su per na tu ral
world to un der stand it self bet ter, ob ser ve the hid -
den signs and symbols in the real world and, more
im por tantly, to gu ess what is co ming its way,
phan tasy li te ra tu re and fa iry ta les sig ni fi cantly
ex ce ed the le vel of “for mu la ti ve” and tri via-ori -
en ted li te ra tu re. It al so spe aks of the need for re -
ne wing the be li ef in the su pe r na tu ral in every
young re a der, in ti mes when we need the dra gon-
li ke na tu re mo re than ever, na tu rally ren de ring
the symbo lism of Zma je ve deč je igre1 (Zmaj Chil -
dren Ga mes) and big and small Zma jev ci gat he red
in the Zma jev krug (Zmaj’s cir cle). 

The dou ble-volu me the ma tic is sue of the Змаје -
ви то до ба: но ва чи та ња европ ске бај ке и фан та -
сти ке (Dra gon-li ke Age: New Re a dings of Euro -
pean Fa iry Ta les and Phan tasy Li te ra tu re) shows

that we are de a ling he re with very pro duc ti ve and
hybrid gen res of mo dern li te ra tu re. Thirty-two
ar tic les, se ven teen in the first vo lu me and fif teen
in the se cond one, te stify to that. The aut hors of
the se ar tic les co me from dif fe rent aca de mic and
cul tu ral in sti tu ti ons from Po land, Ger many, Hun -
gary, Cro a tia, Bo snia and Her ze go vi na, North
Ma ce do nia, and Ser bia. I wo uld li ke to po int out
this fact with ple a su re be ca u se it in di ca tes that
in te rest in fa iry ta les and phan tasy li te ra tu re is a
li vely sci en ti fic fi eld, the to pic of se ri o us re -
search, and it is in cre a singly mo ving away from
the mar gins of the pre vi o us epochs to wards the
cen tre. 

Ha ving tran si ti o ned in to the do main of aut ho -
red li te ra tu re, fa iry ta le was graf ted with layers
of epochs and cul tu ral pat terns, it has be ca me
much clo ser to phan tasy li te ra tu re, con stantly
adop ting new con texts and me a nings, bran ching
in to nu me ro us gen res, sub-gen res and me dia: co -
mics, grap hic no vel, (ani ma ted) film, and vi deo
ga mes. The bo un da ri es of the gen re ha ve be co me
so po ro us that even one of its main de ter mi nants,
the pre sen ce of the mi ra cu lo us, is not ne ces sa rily
im plied. As many wri ters used the fa iry ta le as a
con ve ni ent (of ten al le go ri cal) dis gu i se for the ir
in ten ti ons, in the co ur se of its de ve lop ment it
con stantly oscil la ted bet we en li te ra tu re for chil -
dren and li te ra tu re for adults, as a kind of cros -
so ver li te ra tu re, which ma kes it even a mo re intri -
gu ing fi eld of re se arch. Un re la ted by gen re con -
ven ti ons to con cre te chro no to pic co or di na tes, it
to ok on the form of a sa ti re, pa ra ble, an ti-uto pian
story, hor ror story, as well as an ti-dra ma. 

For this re a son, the ar tic les in the Vo lu mes
1/2022 and 2/2022 deal with va ri o us re se arch
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1 The re fe ren ce he re is ma de to a fa mo us Ser bian po et Jo -
van Jo va no vić Zmaj, nic kna med “Zmaj” which me ans “Dra gon”
in Ser bian lan gu a ge. He wro te ma inly po ems for chil dren.



per spec ti ves. The is sue be gins with the exa mi -
nati on of the fol klo re he ri ta ge in Sla vic li te ra ture,
thro ugh gen re ele ments of the fa iry ta le in con -
tem po rary po e try and pro se, wit hin the sub-genre
of hi sto ri cal fa iry ta le, in tran sla ti ons of Sla vic
fairy ta les and the ir re cep tion, to po in ting to the
po le mic and pa rody re la ti on ship with fol klo re
ima ge of the world on the one hand, and with mo -
dern so cial systems on the ot her. 

Many ar tic les deal with the new con cepts of a
he ro: the tran sfor ma tion of a per se cu ted girl into
an em po we red he ro i ne in terms of her va lu es, the
re-se man ti za tion of the con cepts of a vil lain and
hel per. It can be con clu ded that both mo dern
fairy ta le and phan tasy li te ra tu re advo ca te a new
wor ldvi ew, they re de fi ne the per cep tion of fe mi -
ni nity, ot her ness, and di ver sity. It se ems that the
pa pers on a dystho pian wor ldvi ew pre do mi na te:
forms of con cep tu a li za ti ons of de mo nic en ti ti es,
fo rests as de mo nic spa ce (in new me dia adap -
tations), and ot her thre a te ning chro no to pes are
exa mi ned. Le xi cal pro per ti es of ma gic spells and
cur ses, the na ming of su per na tu ral be ings, par ti -
cu larly the tran sla ti ons of the se na mes in Ser bian
lan gu a ge, and styli stic pro ce du res in fa iry ta le
plays lead to so me very in te re sting con clu si ons. 

Me dia tran spo si ti ons of fa iry ta les and phan -
tasy li te ra tu re in mo vi es, ani ma ted mo vi es, and
vi deo ga mes we re al so a chal len ge for re se arch.
Se ve ral pa pers lo ok at the cha rac te ri stics of fa iry

ta le plays, dis in te gra tion of a fa iry ta le in to an ti-
dra ma, and the forms of its the a tre pre sen ta tion.
Mo re o ver, the aut hors we re awa re of the need to
po int out the new pos si bi li ti es in in ter pre ting
fairy ta les and phan tasy li te ra tu re in the clas -
sroom and they sug ge sted so me in no va ti ve me -
tho do lo gi cal ap pro ac hes (in ter pre ta tion of audio-
-fa iry ta le and TV film, using vi deo ga mes in tea -
ching abo ut fa iry ta les in the clas sro om, etc.).

In the sec tion en ti tled Но ва ис тра жи ва ња
(New Re se arch) we pre sent a study on po e tic fea -
tu res in the pro se of Alek san dar Po po vić, a sig ni -
fi cant aut hor of the se cond half of the pre vi o us
cen tury (Vol. 1/2022), na mely, the exa mi na ti on
of the gro te sque as the spe ci fi city of dra ma works
for chil dren (Vol. 2/2022). As in the pre vi o us
issue, Огле да ло кри ти ке (Mir ror of Li te rary Cri -
ti cism) of fers an no un ce ments and re vi ews of the
chil dren`s bo oks awar ded in Ser bia and in the
region. 

Un der the cir cum stan ces of new chal len ges
and glo bal up he a vals, dra gon fi re pro vi des light
on the path of tho se pe o ple who se arch for me a -
ning. With this tho ught in mind, I wo uld li ke to
thank all mem bers of the Zma jev krug who con -
tri bu ted to pu blis hing the vo lu mes of the new is -
sue of the Child hood. 

Zo ra na Z. OPA ČIĆ 

Tran sla ted by Zo ri ca Sa vić Ne na do vić

INTRODUCTORY WORD BY EDITOR-IN-CHIEF
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САЖЕ ТАК: Пре ма гру пи са њу функ ци ја око поје ди -
них лико ва бај ке Вла ди мир Ј. Проп у Мор фо ло ги ји бај -
ке раз ли ку је дело кру ге седам лико ва: про тив ни ка
(ште то чи не), дари ва о ца (снаб де ва ча), помоћ ни ка, ца -
ре ве кће ри (тра же ног лица), поши ља о ца, јуна ка и лаж -
ног јуна ка. При по вет ка Успа ва на и вре те но Нила Геј -
ме на засни ва се на две ма широ ко позна тим европ ским
бај ка ма, насло вље ним пре ма лико ви ма који обје ди ња -
ва ју доме не јуна ки ње и царе ве кће ри (тра же ног лица):
Сне жа ни и Успа ва ној лепо ти ци. У Арне о вом и Томп со -
но вом ката ло гу, ове бај ке при па да ју темат ском кру гу
бај ки о про го ње ној девој ци (1961: 706, 707), одно сно о
успа ва ној лепо ти ци (Isto 410). Геј мен бит но мења ка -
рак те ри за ци ју носе ћих жен ских лико ва, чиме се дово -
де у пита ње функ ци је јуна ка, про тив ни ка, помоћ ни ка
и поши ља о ца. Осо бе ни кул тур ни архе ти по ви модер не
запад не циви ли за ци је, гене рич ки непо сред но веза ни с
бај ком – прин це за, принц на белом коњу, зла вила /
вешти ца, про го ње на девој ка – у Геј ме но вој аутор ској
бај ци бива ју пред мет иро ниј ске и (црно)хумор не ресе -
ман ти за ци је, чиме се потен ци јал на соци о кул тур на

функ ци ја бај ке као жан ра дово ди у пита ње, а сам жанр
поме ра пре ма фан та стич ној, хорор при чи, чији исхо -
ди више нису зада ти фор му ла тив ном ком по зи ци јом.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: усме на бај ка, аутор ска бај ка, при -
че о про го ње ној девој ци, хорор, фан та стич но, чуде сно,
род на пер спек ти ва

„Бојим се”, рече кра љи ца, 
„да сутра неће бити вен ча ња”.

Нил Геј мен, Успа ва на и вре те но (21)

При по вет ка Успа ва на и вре те но (Gej men
2015) Нила Геј ме на (Neil Ric hard Mac Kin non
Gai man) засни ва се на Сне жа ни и Трно вој Ружи -
ци, две ма широ ко позна тим европ ским бај ка -
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ма. По саку пљач ком насло вља ва њу бај ке и по
про сто ру који у вари јан ти бра ће Грим (Jacob
Grimm, Wil helm Grimm) зау зи ма лик Сне жа не
(Бра ћа Грим 1989: 168–177), она би се могла
сма тра ти јуна ки њом бај ке, а по функ ци ја ма
које врши она обје ди ња ва дело круг јуна ки ње
(смрт роди те ља – е2; ода ва ње – w; сау че сни штво
– g; под но ше ње про ве ре дари ва ла ца – d7; реак -
ци ја – h1; уда ја и сту па ње на пре сто – n*) са
дело кру гом царе ве кће ри (тра же ног лица). Она
у бај ци више стру ко трпи нано ше ње ште те (x13);
не испу ња ва тешке задат ке (t); не суко бља ва се
са ште то чи ном (L), не побе ђу је га (V), не откла -
ња почет ну нево љу или недо ста так (Е) већ оста -
је пасив ни обје кат зашти те и спа са ва ња сво јих
пома га ча, пату ља ка и прин ца. Трно ва Ружи ца,
лик из исто и ме не бај ке бра ће Грим (1989: 154–
157)1, актив но уче ству је у рас пи ти ва њу (v); ода -
ва њу (w); под ва ли (ј3); сау че сни штву (g)2, да би
после тога пот пу но пре у зе ла дело круг пасив -
ног, тра же ног лица. У сушти ни, и Сне жа на и
Трно ва Ружи ца могу се при дру жи ти оном типу
који се у Арне-Томп со но вом индек су издва ја
као „про го ње на јуна ки ња” (Aar ne – Thomp son
1961: 706, 707), иако се овде успа ва на лепо ти -
ца издва ја као посеб на кате го ри ја (Isto: 410).
Зајед нич ки овом типу лика – који се не јавља
само у усме ној бај ци већ и мно го шире: у пи -
саној књи жев но сти, позо ри шту, фил му – јесу
мла дост, лепо та, неду жност, покор ност, пасив -
ност, ишче ки ва ње спа си о ца и зави сност од њега
(в. Samar dži ja b. g.: b. p.). Ово су, исто вре ме но,
основ не осо би не јуна ки ње/јуна ка мело дра ме
(в. Popo vić 2007: 422–423).

Мла ди јунак или (знат но чешће) јуна ки ња
одли ку је се пле ме ни то шћу и часно шћу, добро -
том. Овај лик увек пати, про го њен суд бин ским
несре ћа ма, он не узбу ђу је разум него осе ћа ње, и

то не „про све ће но” осе ћа ње (као код сен ти мен -
та ли ста) већ инстинк тив но (Балу хат  1927: 65).3

Или: „Јуна ци мело дра ме по пра ви лу су па-
сив ни, лише ни живих карак те ра, оте ло вљу ју
јед но смер не етич ке схе ме”4 (Шаба ли на б. г.:
б. п.).

Није лако одре ди ти жан ров ску при пад ност
Геј ме но ве при по вет ке Успа ва на и вре те но. По
дужи ни и пре о кре ту на кра ју, ово би могла бити
нове ла, пошто је упра во нагли и нео че ки ва ни
пре о крет, с Ејхен ба у мо вог (Борис Миха лович

хен ба ум) ста но ви шта, дистинк тив на одли ка
нове ле: 

Зато је при род но што су нео че ки ва ни завр ше -
ци вео ма рет ка поја ва у рома ну (ако их срет не -
мо, то понај при је све до чи о ути ца ју нове ле) [...]
нове ла, напро тив, тежи баш ка мак си мал ној нео -
че ки ва но сти фина ла... (Ejhen ba um 1972: 70–71;
в. тако ђе: Solar 2004).

По еле мен ти ма стра ве које садр жи, ово би
могла бити и хорор при ча, али, типич но за
већи ну гено ло шких рас пра ва (пого то во када је
реч о мање-више „нека но ни зо ва ним” жан ро ви -
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1 Пре ма моти ви ма у Геј ме но вој при по ве ци (опис кра љи -
це, њени пома га чи, уси ја не ципе ле као казна за кра љи чи ну
маће ху, недо во љан број злат них тањи ра за виле, про стор дво -
ра успа ва не лепо ти це, опис успа ва них дво ра на) закљу чи ла
сам да је Геј мен као пред ло жак узео упра во ове вари јан те
бај ки.

2 Скра ће ни це су пре у зе те из: Prop 1982: 33–71. 
3 Извор ни текст: „Юный герой или (зна чи тельно чаще)

геро иня, отли чающиеся добро де тельностью, чест ностью, до -
бро той. Этот пер со наж всег да стра да ет, пре сле ду емый ро ко -
выми нес ча стиями возбу ждать не разум, а чув ство и не ’про -
свещенное’ чув ство (как у сен ти мен та ли стов), а инстинк тив -
ное” – пре ве ла аутор ка.

4 Извор ни текст: „Герои мело драмы, как пра ви ло, пас -
сивны, лишены живых харак те ров, оли це творяют прямоли -
нейные этиче ские схемы” – пре ве ла аутор ка.



ма, који при па да ју доме ну забав не књи жев но -
сти – Popo vić 2007: 7815), ова кво одре ђе ње по -
кре ће нова пита ња. Пре све га, оно да ли је
хорор жанр или само атмос фе ра

стра шног, зло слут ног, језо ви тог или непри јат ног,
која као таква може да посто ји не само у фан та -
сти ци и њеним под вр ста ма, већ и у свим дру гим
жан ро ви ма књи жев но сти (тј. кри ми на ли стич ком
рома ну, исто риј ском рома ну, роман са ма одн.
љуби ћи ма итд. – Skro bo nja 1995: b. p.).6

Лич но, мно го су ми бли жи ауто ри који „сма -
тра ју да је хорор, посеб но у послед њих два де -
се так годи на, изра стао у засе бан жанр” (Skrobo -
nja 1995: b. p.). Типич на хорор при ча с еле мен -
ти ма „изма шта не мито ло ги је”, ствар ном и апо -
криф ном исто ри јом и окулт ним зна њи ма, у ко -
јој се обли ку је мите ма о ира ци о нал ној неу ни -
шти во сти зла (в. Pišev 2016: 327–349; Ognja no -
vić 2016: 351–372) – доби ја у нашем вре мену до -
дат но зло коб но озрач је, под се ћа ју ћи на са свим
реал не исто риј ске, кул тур не и пси хо ло шке „хо -
ро ре” сва ко дне ви це: рат, про го не, наси ље пре -
ма сла би ји ма, мизо ги ни ју, медиј ско идо ло по -
клон ство, мани пу ла ци ју маса ма, култ мла до сти
и лепо те, мржњу пре ма дру ги ма и дру га чи ји ма... 

У при лог одре ђе њу Геј ме но ве при по вет ке
као хоро ра гово ре и илу стра ци је Кри са Ридла
(Chris Rid dell)7, које су и ина че бит не за раз у -
ме ва ње и тума че ње Геј ме но вог дела. Насу прот
типич ној ико но гра фи ји сли ков ни це или црта -
ног фил ма, оне уно се еле ме нат гот ског, мрач -
ног и застра шу ју ћег. Мла да кра љи ца је, реци -
мо, редов но озбиљ на, чак и намр ште на и по -
кри ва се покри ва чем са злат ним лоба ња ма,
носи црни оклоп и јаше вран ца, патуљ ци нису
љуп ки и сти ли зо ва ни, као ни лико ви људи; двор
Успа ва не покри вен је пау чи ном и пра ши ном,
лико ви спа ва ча и илу стра ци је убр за ног про па -

да ња зле виле неу леп ша ни су и јези ви, а ста рост
није иде а ли зо ва на и љуп ка већ је при ка за на
губит ком косе и артри тич ним изоб ли че њем
ста ри чи них удо ва и шака.8 Упо ре ђе не са Дизни -
је вим црта ним фил мо ви ма Сне жа на и седам
пату ља ка (Snow Whi te and The Seven Dwarfs,
1938) и Успа ва ном лепо ти цом (Sle e ping Bea uty,
1959), ове илу стра ци је пред ста вља ју кон траст
медиј ски кано ни зо ва ном визу ел ном уоб ли че -
њу бај ке.9

Ипак, по лико ви ма, гене зи сижеа, одли ка ма
хро но то па у њој, и пре све га по осо бе ном срећ -
но-несрећ ном кра ју, који јасно одсту па од
типич ног срећ ног кра ја усме не бај ке (вен ча ње
и сту па ње на пре сто), али реа ли зу је нај су штин -
ски је уну тра шње импул се лико ва, њихо ву сло -
бо ду избо ра и конач но само по твр ђи ва ње –
Успа ва на и вре те но јесте аутор ска бај ка, гене -
рич ки несум њи во пове за на са жан ром усме не
бај ке, али и сна жно поле мич ки супрот ста вље -
на оном систе му вред но сти и виђе њу све та на
коме усме на бај ка почи ва. 
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5 В. тако ђе Pavli čić 1987: 73–83; Milu ti no vić 2013: 815–831.
6 Ни у Реч ни ку књи жев них тер ми на, који је при ре дио

Дра ги ша Жив ко вић (1985), ни у оном Тање По по вић не
посто ји одред ни ца хорор. Пара док сал но, у срп ској нау ци о
књи жев но сти посто је врло озб иљнe поетичкe сту ди је о при -
ро ди хоро ра (Ognja no vić 2014) и темат ски бро је ви углед них
часо пи са у пот пу но сти посве ће ни антро по ло шким и есте -
тич ким аспек ти ма овог „непо сто је ћег жан ра” (Етно ан тро -
по ло шки про бле ми, нова сери ја, год. 11/2016, св. 1).

7 У Лагунином издању Успаване и вретена, које је у овом
раду коришћено као извор, презиме Riddell дато је као Ридл
(насупрот евентуалном: Ридел).

8 „Коса јој беше седа, про ша ра на белим пра ме но ви ма, и
толи ко про ре ђе на да јој се виде ла кожа гла ве. Љути то је
ћопа ла кроз замак, осла ња ју ћи се на свој штап као да је
покре ће чиста мржња, и лупа ла вра ти ма, при ча ју ћи при том
сама са собом” (Gej men 2015: 33).

9 По зна ча ју коју има ју илу ст ра ци је Кри са Ридла као
инте грал ни еле мент дела, Успа ва на и вре те но се, у изве сној
мери, при бли жа ва сли ков ни ци или гра фич кој нове ли.



Тако се, на при мер, уда ја као конач ни, нео -
по зи ви happy ending за тра же но лице (нај че шће
царе ву кћер, али и сиро ту про го ње ну девој ку),
на самом почет ку Геј ме но ве бај ке, дово ди у
пита ње. Кра љи ца није спа се на, из оно га што го -
во ре патуљ ци јасно је да се она сама изба ви ла.
Ипак, принц – вере ник посто ји, вен ча ње је
зака за но, кра љев ство се кити и при пре ма, па -
туљ ци кре ћу под зем ним туне ли ма у сусед но
кра љев ство по бес це ну дори мар ску сви лу за
вен ча ни цу, носе ћи огром ни дра ги камен како
би је пла ти ли. Исто вре ме но, јасно је да буду ћа
уда ја више раду је све око мла де кра љи це него
њу саму: 

„За тач но неде љу дана бићу уда та.” То јој се
исто вре ме но чини ло и пот пу но неве ро ват ним и
посве конач ним. [...] Закљу чи ла је да би то био
крај њеног живо та, ако живот схва ти мо као доба
избо ра. Вла да ће сво јим пода ни ци ма. Рађа ће
децу. Можда ће умре ти при ли ком поро ђа ја,
можда ће умре ти као ста ри ца, или у бици. Али
са сва ким новим отку ца јем срца пут ка смр ти
биће све неми нов ни ји (Gej men 2015: 1410).

Срећ на без вре ме ност кра ја бај ке за Геј ме но -
ву јуна ки њу зна чи мире ње са јасно оцр та ним
кре та њем ка неиз бе жној смр ти и намет ну ту
оба ве зу која ће више усре ћи ти све дру ге него
њу саму, али је, несум њи во, и лак ши, оче ки ва -
ни пут, на коме је оче ку је одо бра ва ње око ли не.

„Дакле”, рече сме ђо бра ди пату љак. „Ако кре -
не мо на запад [...] Ваше вен ча ње ће касни ти, али
ће се одр жа ти неду го по вашем поврат ку, а народ
ће сла ви ти и нео б у зда на радост ће се про не ти
кра љев ством.”

„Тако је”, рече кра љи ца. [...]
Посто ји избор, поми сли она пошто је довољ -

но дуго одсе де ла. Увек посто ји избор.
И она иза бра (66 – под ву као Н. Г.).

Сам наслов Геј ме но ве аутор ске бај ке – Успа -
ва на и вре те но – директ но упу ћу је на вари јан -
те усме не бај ке о Трно вој Ружи ци, одно сно Успа -
ва ној лепо ти ци (в. Перо [Char les Per ra ult] 1954:
32–41), пет на е сто го ди шњој прин це зи која се,
буду ћи укле та још на крште њу, убо де на врете -
но и пад не у „сто го ди шњи дубо ки сан” (Бра ћа
Грим 1989: 155) из кога је може про бу ди ти са -
мо пољу бац прин ца. Код Геј ме на овај неиз о -
став ни мотив усме них вари јан ти доби ја дво -
стру ку ресе ман ти за ци ју – ону хумор ну, чији су
носи о ци патуљ ци: 

„А како би је про бу ди ли?”, упи та пату љак
сред њег раста [...].

„Па уоби ча је но”, рече крч ма ри ца поцр ве нев -
ши. „Ако је веро ва ти при ча ма.”

„А, па нарав но”, рече нај ви ши пату љак. „Зна -
чи крча гом лад не воде у лице, вичу ћи: – Диж’ се!
Устај!?”

„Пољуп цем”, рече пија нац. „Али нико јој се
није довољ но при бли жио...” (16),

и ону, потен ци јал но хомо е рот ску, којом се нај -
и зра зи ти је успо ста вља отклон у одно су на ус -
ме ну бај ку. Успа ва ну, пољуп цем, несум њи во
ерот ске коно та ци је, буди мла да кра љи ца, а не
принц: „При ма кла се лицу успа ва не жене. До -
дир ну ла је њене ружи ча сте усне соп стве ним
крв-црве ним усна ма и дуго и стра сно љуби ла
усну лу девој ку” (49). 

Пита ње функ ци је овог пољуп ца у Геј ме но вој
аутор ској бај ци сло же но је, а могу ћи одго во ри
на њега више стру ки. У пољуп цу мла де кра љи -
це и Успа ва не има сна жног и све сног пре ко ра -
че ња чита о че вог „хори зон та оче ки ва ња” (в.
Jaus [Hans Robert Jauß] 1978), којим се цитат -
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10 Наво ди из Успа ва не и вре те на у овом тек сту биће обе -
ле же ни само бро јем стра не у загра ди.



ни дија лог с усме ном бај ком успо ста вља као
„’ново виђе ње’ и очу ђе ње туђег тек ста у окви ру
сво га” (Ora ić Tolić 1990: 10; в. тако ђе Шклов ски
1927: 20–24). Свр ха би могла бити (и по свој
при ли ци бар уне ко ли ко и јесте) и поен ти ра ње
новог и бит но раз ли чи тог одно са пре ма ерот -
ском, у коме су хете ро сек су ал ност и хомо -
сексу ал ност вред но сно изјед на че не. Нај зад, ве -
ру јем да свр ха овог пољуп ца није само шокант -
но-декла ра тив на већ је суштин ски пове за на са
чи ње ни цом да Геј мен и Ридл посве ћу ју књи гу
сво јим кће ри ма. Сама посве та је семан тич ки
сло же на и про во ка тив на:

Холи и Меди, кће ри ма које су ме про бу ди ле.
Н. Г.
Мојој ћер ки Кеј ти на почет ку њеног тра га ња.
К. Р. (5).

Прет по ста вљам да буђе ње у Геј ме но вој по -
све ти под ра зу ме ва нови, бит но дру га чи ји однос
оца пре ма све ту, усло вљен рође њем кће ри. Што
се тра га ња о коме Ридл гово ри тиче, то је, по
свој при ли ци, оно ново, тра га лач ко и откри ва -
лач ко сагле да ва ње живо та с којим се суо ча ва
већи на јуна ка Геј ме но вих, и не само њего вих,
рома на за децу.11 Овај однос пре ма кће ри ма,
рекла бих, бит но поме ра род ну пер спек ти ву
бај ке Успа ва на и вре те но, и као јед но од њених
бит них дубин ских зна че ња уно си пору ку да
свет и њего во тра га лач ко откри ва ње, са бор -
бом, истра жи ва њем и могућ но шћу све ко ли ких
избо ра, при па да жена ма коли ко и мушкар ци -
ма. А када су сло бод ни и нена мет ну ти оче ки -
вањи ма дру гих, ови избо ри су потен ци јал но
нео че ки ва ни и про во ка тив ни. Што би рекао
Радо вић: „Из ви ни те, тата, на овом све ту сва шта
се дога ђа.” 

Сво ђе њем син таг ме „успа ва на лепо ти ца” са -
мо на атри бут успа ва на, већ у насло ву је наго -

ве штен и цитат ни дија лог с усме ном бај ком и
одсту па ње од њега. Дру га бај ка, која није наго -
ве ште на насло вом, јесте Сне жа на бра ће Грим,
иако је њена јуна ки ња код Геј ме на све сно ли -
ше на вла сти тог име на12 и име но ва на титу лом –
мла да кра љи ца. Ово дослед но изо ста вља ње/за -
бо ра вља ње бај ко ви тих име на две ју јуна ки ња
могло би се тума чи ти и као облик одба ци ва ња
суштин ског зна ча ја лепо те/изгле да као одли ке
по којој јуна ки ње бива ју име но ва не.13 Да би
могло бити тако, потвр ђу је и чиње ни ца да је
упра во лепо та нај у оч љи ви је свој ство „њене
тми но сти”, зле виле / вешти це / чароб ни це14,
ко ја није позва на на рођен дан ско сла вље, па
зато оду зи ма прин це зи њену лепо ту, мла дост и
сно ве. Попут кра љи чи не маће хе, она је лепа и
заво дљи ва, неко ко побу ђу је дивље ње и обо жа -
ва ње. Иако је „јед на од оних шум ских вешти ца
што су пре хиља ду лета про те ра не у изгнан ство,
и то крај ње квар на” (16), Успа ва на није пре у -
зела само суд би ну већ и лик типич не прин це зе
из бај ке: 
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11 „... Ико зако ра чи у њега (у живот – прим. аутор ке)
широм отво ре них очи ју и срца” (Gej men 2009: 246); „Алек -
са Рајић, зва ни Куш, посве тио се ства ри ма који ма се нико
пре њега није бавио...” (Petro vić 2005: 113). В. тако ђе Пеши -
кан-Љушта но вић 2021.

12 „И кра љи ца је има ла име, али су је у то доба људи зва -
ли само Ваша Висо сти. У овом кази ва њу нема мно го име на”
(23). Вла сти то име нема ни ста ри ца у кули: „Она беше она,
а име с којим је рође на поје ли су вре ме и недо ста так упо -
тре бе” (49).

13 За Сне жа ну то је сне жна бели на коже, коса црна као
або нос и јаго ди це руме не као крв, а за Трно ву Ружи цу
љупкост цве та окру же ног трњем или, у вари јан та ма на -
словље ним попут Перо о ве, Успа ва на лепо ти ца, лепо та по
себи.

14 Геј мен све сно оста вља нераз ја шње ним ово пита ње: 
„’Због вешти це’, рече пија нац.
’Зле виле’, испра ви га један буц ма сти мушка рац.
’Ја сам чула да је чароб ни ца’, уба ци мла да крч ма ри ца”

(16).



Девој чи на коса беше злат но жу та попут ливад -
ског цве ћа. Усне јој беху ружи ча сте попут ружа
што су пуза ле уз зиди не двор ца. Већ дуго није
угле да ла све тлост дана, али кожа јој и даље беше
једра, ни бле ду ња ва ни нездра ва (38).

Упр кос изгле ду, она није нежна и крх ка про го -
ње на лепо ти ца коју тре ба изба ви ти из њеног
трно ви тог зам ка већ застра шу ју ћа ема на ци ја
зле и деструк тив не жуд ње за апсо лут ном мо -
ћи, оли че ном у вечи тој мла до сти и лепо ти и
коб ној заво дљи во сти која опчи ње не пре тва ра
у робо ве, вам пир ски црпе ћи њихо ве живот не
импул се и мани пу ли шу ћи њима као зом би -
јима. 

Када је о мла дој кра љи ци реч, про ме на титу -
ле (Сне жа на је цар ска кћи и прин це за) дово ди
и до комич ног кон тра ста у одно су на усме ну
бај ку – принц, буду ћи мла до же ња у часу када
Геј ме но ва при ча почи ње, више није моћ ни спа -
си лац бес по моћ не прин це зе и пожељ ни женик,
који ће сво ју буду ћу супру гу, вен ча њем, учи ни -
ти кра љи цом: 

Посла ла је по свог вере ни ка и рекла му да се
не жести, да ће се ипак вен ча ти, иако је он оби -
чан принц, а она кра љи ца, а затим га је штип ну -
ла за бра ду и љуби ла га све док му није изма ми -
ла осмех (21 – под ву кла аутор ка).

Насу прот Сне жа ни из усме не бај ке, Геј ме но ва
мла да кра љи ца је дина мич на рат ни ца, која има
власт и ауто ри тет15, а одли ку је је и мудрост
засно ва на на иску ству.16 Иако је веза с бај ком
о Сне жа ни јасна и више стру ко наго ве ште на:
изгле дом јуна ки ње који почи ва на кон тра сту
црне косе и бели не лица и руме ни ла уса на17,
патуљ ци ма пома га чи ма и њеном про шло шћу
(мај чи на смрт, маће хи но про га ња ње, живот с

патуљ ци ма, јед но го ди шњи сан, кажња ва ње ма -
ће хе...), или еле мен ти ма илу стра ци је18, јед на ко
бит не, или бит ни је, јесу раз ли ке изме ђу Геј ме -
но ве аутор ске бај ке и прет ход них уоб ли че ња
бај ки о Сне жа ни, и то не само раз ли чи тих вари -
јан ти запи са усме не бај ке већ и њихо вих број -
них тран сфор ма ци ја у модер ној масов ној кул -
ту ри. Про го ње не јуна ки ње које пасив но чека ју
спа си о ца и заштит ни ка, прин ца, код Геј ме на
поста ју делат не, моћ не, енер гич не жене које
узи ма ју сво ју суд би ну у вла сти те руке. Тако Геј -
ме но ву мла ду кра љи цу из зача ра ног јед но го ди -
шњег сна / смр ти не буде ни принц ни његов
слу га19 већ се она буди сама, обо га ће на новим
иску ством и новим раз у ме ва њем при ро де сво -
је моћ не и заво дљи ве про тив ни це. Када јој се,
на при мер, Успа ва на осмех не, она пре по зна је
осмех сво је маће хе: „искре но јој се осмех ну,
баш као што се и кра љи чи на маће ха осме хи ва -
ла када је желе ла нешто” (56):

Кра љи ца рече: „С тво јим сојем је увек јед но
те исто. Тре ба вам мла дост, тре ба вам лепо та.
Сво је сте одав но истро ши ле, па сад сми шља те
све ком пли ко ва ни је начи не да их при до би је те. И
увек жели те моћ” (56).
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15 Она посе ду је „сво ју вери жња чу”, „свој мач” и „свог
коња”, а њена запо вест се нео по зи во пошту је.

16 Један од пату ља ка јој каже: „Оду век си била мудра.” 
17 Док хода кроз Анкер ску шуму, кра љи ци се при ви ђа ју

људи из њене про шло сти, поред оста лих и мај ка:
„’Тако си лепа’, рече њена мати која је дав но, дав но

умрла. ’Као гри ми зна ружа која расте у тек напа да лом сне -
гу’” (41).

18 Маће ха на Ридло вом црте жу носи јабу ку.
19 Мир ја на Кара но вић ми је скре ну ла пажњу да у првој

вари јан ти Сне жа не коју су записалa бра ћа Грим Сне жа ну не
буди принц, који је од пату ља ка добио њен ста кле ни ков чег,
већ слу га, који је баци увис револ ти ран због тога што мора
да носа око ло „ту мртву девој ку”, и тако изба ци отров ни
зало гај јабу ке из њеног грла (Grimm, Jacob and Wil helm 2015:
177).



Још дра стич ни ја је раз ли ка изме ђу Геј ме но -
ве прин це зе која се убо ла на чароб но вре те но и
оне у усме ној бај ци које је била 

заи ста толи ко лепа да он није био у ста њу да од
ње одво ји поглед него се саже и пољу би је. И чим
је додир ну усна ма, она отво ри очи, раз бу ди се и
љуба зно га погле да (Бра ћа Грим 1989: 157 – под -
ву кла аутор ка).

Код Геј ме на, Успа ва на није љуп ка и уми ља -
та бес по моћ на прин це за већ, насу прот томе,
лепо и заво дљи во али зло и мани пу ла тив но
биће, које вам пир ски црпи живот не импул се из
сво јих пода ни ка, узи ма ју ћи „од сва ког од њих
мал чи це живо та, мал чи це сно ва” (52), сме ште -
но, попут пау ка, у сре ди ште чудо ви шне мре же. 

Испо ста вља се да ста ри ца, која се с напо ром,
осло ње на о штап, кре ће по успа ва ном зам ку,
није зла вила / вешти ца / чароб ни ца већ прин -
це за којој су, насу прот усме ној бај ци, злом
чаро ли јом оду зе ти мла дост, лепо та и сан, али
не и њена суштин ска људ скост. Оста ре ла, без и -
ме на прин це за љути то ћопа кроз замак, при ча
сама са собом, под сме ва се њего вим успа ва ним
ста нов ни ци ма: 

... Шта то куваш, дебе ло гу зи [пита кува ра –
прим. ауторке]? Лон ци и шер пе ти звр је пра зни,
изу зев пра ши не, пра ши не и још пра ши не, а ти
ништа не радиш и хрчеш по цео дан (33)20,

али пока зу је и дир љи ву пажњу и бри жност пре -
ма њима:

Ста ри ца про ђе поред јед не усну ле мај ке која
је доји ла сво ју успа ва ну бебу. У про ла зу је одсут -
но обри са ла пра ши ну с њих дво је, пазе ћи при -
том да беби на успа ва на уста не скли зну са бра -
да ви це (33).

Када кра љи ца и патуљ ци ватром уни ште трно -
ви ти честар Анкер ске шуме око зам ка, она их
прво пита за спа ва че и оца и мај ку,21 а њен
обра чун са Успа ва ном зна чи конач но жртво ва -
ње – про ба да ју ћи вешти цу њеним вла сти тим
вре те ном, прин це за пре ки да чаро ли ју, али и
сопствени живот. Она пада у чароб ни сан ана -
ло ган смр ти, буде ћи сво је роди те ље и њихо ве
по да ни ке.

Геј ме нов свет се од све та усме не бај ке раз -
ли ку је и по осо бе ној реа ли стич но сти у мно гим
аспек ти ма који су у усме ној бај ци мање нагла -
ше ни. Људи у њему једу, пију, опи ја ју се, болу -
ју и уми ру од сасвим „небај ко ви тих боле сти”.
Тако је тет ка од које је крч ма ри ца чула при чу
о Успа ва ној „умр ла од крва ве сраћ ка ви це” (16),
а прин це за у успа ва ном зам ку пре жи вља ва гаје -
ћи повр ће и једу ћи дома ће живо ти ње – прво
коко шке, „дебе ле беле голу би це” (33), зече ве и
рибе из шан ца око зам ка, а потом и коње:

Свог првог коња уби ла је пре шезде сет лета, и
јела њего вог меса коли ко је могла, пре но што се
оно про ша ра ло дуги ним боја ма, а леши на поче -
ла да зау да ра док су по њој миле ле зун за ре и лар -
ве. Сада је вели ке живо ти ње кла ла само сре ди -
ном зиме када ништа не може да истру ли, те је
могла да одсе ца зале ђе не кома де живо тињ ске
леши не све до про лећ ног ота па ња (33).

Ово се може чита ти и као директ на цитат на
поле ми ка са усме ном бај ком, у којој се живо -
ти ње буде из сто го ди шњег сна зајед но са љу -
дима:
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20 Насу прот ово ме, у бај ци бра ће Грим хра на нетак ну та
чека вели ко буђе ње: „и ватра се у кухи њи раз бу ди ла, заплам -
са ла и поче ла да кува јело; пече ње је ста ло цвр ча ти...” (1989:
157).

21 „Је ли ико настра дао у ватри? Да ли сте виде ли кра ља
или кра љи цу?” (49).



Уста ли су и коњи у дво ри шту и стре са ли се;
ловач ки пси су ско чи ли и зама ха ли репо ви ма,
голу бо ви на кро ву су изву кли гла ви це испод кри -
ла, погле да ли око себе и поле те ли у поље... (Бра -
ћа Грим 1989: 157),

али и као све сно пори ца ње све та бај ке као иди -
лич ног и еска пи стич ког. 

Реал но могу ћи код Геј ме на су, на при мер, и
патуљ ци – кра љи чи ни пома га чи. Насу прот љуп -
ким седо бра дим чове чуљ ци ма из Дизни је ве
Сне жа не, они су моћ на магич на бића22, нису
јед на ко оде ве ни, не насту па ју као колек тив, не
личе један на дру гог. Иако су деч јег раста23, они
нису сте пе на сто нани за ни чове чуљ ци и нису
сед мо ри ца већ тро ји ца. Нај мла ђи међу њима је
нај ни жи и голо брад, али у колек ти ву ни по
чему није дис кри ми ни сан. Фраг мен тар ни опи -
си ових пома га ча мла де кра љи це лише ни су
било каквог вида љуп ко сти24, а пона ша ју се
сасвим нефор мал но: „Он се [патуљак којег кра -
љи ца пита веру је ли да би она могла одо ле ти
зача ра ном сну – прим. аутор ке], нима ло сти -
дљи во, поче ша по гузи ци”25 (20). Као и мла да
кра љи ца и прин це за у успа ва ном зам ку, патуљ -
ци су у при чи без и ме ни, одно сно табу и ра них
име на26, а не посе ду ју нијед но од свој ста ва која
импли ци ра ју име на Дизни је вих пату ља ка: Уча,
Љут ко, Поспан ко, Срећ ко, Сти дљив ко, Кијав ко,
Туп ко. Њихов однос пре ма мла дој кра љи ци (и
њен пре ма њима) обе ле жен је пошто ва њем,
отво ре но шћу и ода но шћу, али лишен било ка -
кве сен ти мен тал но сти27 и рав но пра ван.

Еле мен ти реа ли стич но сти обе ле жа ва ју и Геј -
ме нов хро но топ у одно су пре ма хро но то пу
усме не бај ке. Док су лико ви дослед но без и ме -
ни, про сто ри у Успа ва ној и вре те ну бива ју име -
но ва ни када је реч о две ма опо зит ним тач ка ма:
кра љи чи на пре сто ни ца зове се Кан се лер, а
шума око успа ва ног зам ка Анкер ска. Чак су и

без и ме ни про сто ри сасвим саже то карак те ри -
са ни, вели чи ном и функ ци јом, или вре ме ном
потреб ним да буду пре ђе ни.28 Када тре ба да
кре не у сусед но кра љев ство, кра љи ца узи ма
мапу свог кра љев ства и пре се ља ва ста нов ни -
штво даље од опа сне лини је чароб ног сна. Успа -
ва но кра љев ство се у Геј ме но вој бај ци суштин -
ски раз ли ку је од оног у Трно вој Ружи ци. Све је
покри ве но пра ши ном и пау чи ном29, па иако су
успа ва ни људи зашти ће ни од рас па да ња, све
оста ло тру не и рас та че се. Усну ле пти це гину
пада ју ћи на земљу, а роба на пијач ним тезга ма
тру ли30, као што се хра на у кува ре вим судо ви -
ма у зам ку пре тва ра у пра ши ну. Тај сабла сни
про стор тру ле жи, пра ши не и пау чи не ефект на
је сце но гра фи ја за хорор сце не уста ја ња успа -
ва них:

... Нису се буди ли.
Међу тим спа ва чи јесу уста ја ли. Пола ко су се

поди за ли на ноге, пра ве ћи коле бљи ве, незграп -

НОВИ КОНЦЕПТИ ЈУНАКА У АУТОРСКОЈ БАЈЦИ И ФАНТАСТИЦИ

16 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/01

22 „... Издр жљи ви, ста ме ни и сат ка ни од маги је коли ко и
од крви и меса” (10).

23 Нај ви ши међу њима „не беше виши од дете та” (15).
24 „Имао је риђе сме ђу бра ду, која је кра љи ци оду век личи -

ла на неког гнев ног јежа што му се наста нио у дну лица” (20).
25 Ово се може чита ти и као сво је вр сна цитат на поле ми -

ка са Дизни је вом Сне жа ном, у којој се један од пату ља ка зове
Сти дљив ко.

26 „Патуљ ци су има ли име на, али људ ским бићи ма није
било дозво ље но да их дозна ју, јер то за њих беху све ти ње”
(23).

27 Када она задре ма, један од пату ља ка је без окле ва ња
убо де трном у прст.

28 „Било је то кра љев ство нај бли же кра љи чи ном, уда ље -
но све га дан вра ни ног лета, али тамо чак ни вра не нису лете -
ле” (10). 

29 Пау чи на пове зу је мили о не успа ва них робо ва са чароб -
ни цом у сре ди шту мре же.

30 Тезге цве ћар ки пуне су „сме ђег, истру ле лог и сасу ше -
ног цве ћа”, а рибар ске зау да ра ју, „пре пу не гами жу ћих црва.
Коме ша ње и миго ље ње црва беху једи но кре та ње и звук на
које су кра љи ца и патуљ ци наи шли” (34).



не и поспа не кора ке. Хода ли су у сну, док су се
за њима вукле про зир не тра ке пау ко вих мре жа.
Пау ко ве мре же су се непре ста но пле ле. [...]

Сва ка ули ца на коју су наи шли била је пре -
пуна спа ва ча, оба ви је них пау чи ном, капа ка чвр -
сто скло пље них или широм отво ре них, очи ју
искре ну тих у лоба њу, да се виде само бео ња че, и
сви су се усну ло вукли напред (34–35 – под ву -
као Н. Г.).

Бит но раз ли чит јесте и про стор који мла да
кра љи ца бира на самом кра ју бај ке. Уме сто
позна те, све ча но доте ра не пре сто ни це Кан -
селе ра, обе ле же не „нео б у зда ном радо шћу” због
кра љев ске свад бе, она бира пут на исток, „што
даље од зала ска сун ца и зна них им про стран -
ста ва, пра во у ноћ” (66). Ова ноћ у коју кре ћу
кра љи ца и њени пома га чи могла би бити сим -
бол мно штва могућ но сти, про мен љи ве и неиз -
ве сне будућ но сти, која под ра зу ме ва тра гање и
опа сност, и јесте пут вла сти тог избо ра, који
ништа уна пред не гаран ту је сем аван ту ре, тра -
га ња и мно гих тешких одлу ка. Бит но по ме ра -
јући род ну пер спек ти ву сво је бај ке у одно су на
ону у усме ној, али и њеним број ним пре радама
у писа ној књи жев но сти, позо ри шту и фил му –
Геј мен и Ридл сво јим кће ри ма и сво јим чита -
тељ ка ма нуде свет у коме неће би ти спа се не
и узе те за жене ако то саме не же ле, свет тра га -
ња, аван ту ре, ризи ка и вла сти тих одлу ка –
можда неиз ве стан и стра шан, али свој.
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Lji lja na Ž. PEŠI KAN-LJUŠ TA NO VIĆ

REBEL LION OF THE EMPE ROR’S DAUG HTER
– THE SLE E PER AND THE SPIN DLE

BY NEIL GAI MAN

Sum mary

Accor ding to the gro u ping of fun cti ons aro und indi -
vi dual cha rac ters of fairy tales, Vla di mir J. Propp in the
Morp ho logy of the Folk ta le distin gu is hes the sco pes of
seven cha rac ters: the oppo nent (vil lain), the donor (sup -
pli er), the hel per, the empe ror’s daug hter (the wan ted
per son), the dis patcher, the hero and the fal se hero. The
short story The Sle e per and the Spin dle by Neil Gai man is
based on two widely known Euro pean fairy tales, named
after the cha rac ters who uni te the doma ins of the hero -
i ne and the empe ror’s daug hter (wan ted per son): Snow
Whi te and the Sle e ping Bea uty. In the Aar ne-Thomp -
son’s cata lo gue, the se fairy tales belong to the the ma tic
cir cle of fairy tales abo ut a per se cu ted girl (Aar ne and
Thomp son 1961: 706, 707), or abo ut a sle e ping bea uty
(Aar ne and Thomp son 1961: 410). Gai man sig ni fi cantly
chan ges the cha rac te ri za tion of the lea ding fema le cha -
rac ters, which calls into que sti on the fun cti ons of he roes,
oppo nents, hel pers, and dis patchers. Spe cial cul tu ral
archetypes of modern Western civi li za tion, gene ri cally
directly rela ted to the fairy tale – prin cess, prin ce on a
whi te hor se, evil fairy / witch, per se cu ted girl – in Gai -
man’s lite rary fairy tale are the subject of iro nic and
(black) humo ro us rese man ti ci za tion, which brings into
que sti on a poten tal soci o cul tu ral fun ction of a fairy tale
as a genrаe, and the gen re itself is being moved towards
a fan ta stic, hor ror story, the out co mes of which are no
lon ger given by the for mu la ic com po si tion.

Keywords: oral fairy tale, lite rary fairy tale, sto ri es
abo ut a per se cu ted girl, hor ror, fan ta stic, mira cu lo us,
gen der per spec ti ve
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SAŽE TAK: Kor ne li ja Fun ke, nemač ka autor ka za decu
i mla de, u svom seri ja lu Rec kless obli ko va la je fan ta sti čan
para lel ni svet, koji karak te ri šu moti vi i liko vi iz baj ki raz -
li či tih kul tu ra. U prvom tomu su u foku su moti vi iz baj -
ki bra će Grim, a inter kul tu ral na mre ža baj ki osmiš lje na
je na sle de ći način: fran cu ske i bri tan ske baj ke su u dru -
gom tomu, ruske u tre ćem, a japan ske u četvr tom. Cilj
ovog rada je da se raz ra di inter kul tu ral ni nara tiv seri ja -
la, koji se poste pe no raz vi ja i kore spon di ra sa moti vi ma
raz li či tih baj ki. S jed ne stra ne uzi ma se u obzir inter kul -
tu ral na pri ro da žan ra narod ne baj ke, a s dru ge inter -
kultu ral nost kao kon cept rad nje i kon ste la ci je liko va,
uklju ču ju ći i funk ci je inte r kul tu ral no sti u sve tu seri ja la.
Ana li za se spro vo di na fonu post ko lo ni jal ne teo ri je i iden -
ti tet ske kri ti ke Homi ja Babe, zasno va ne na nje go vom
poj mu hibrid no sti.

KLJUČ NE REČI: inte r kul tu ral nost, Kor ne li ja Fun ke,
Rec kless, baj ke, fan ta sti ka, iden ti tet

Uvod

Pozna ta i omi lje na autor ka knji ga za decu i
mla de, Kor ne li ja Fun ke (Cor ne lia Fun ke), u svo -
jim razno vr snim tek sto vi ma redov no tema ti zu je
druš tve no rele vant na pita nja, kako u pogle du cilj -
ne gru pe tako i temat ski i jezič ki. Zaš ti tu ugro -
ženih vrsta i pre te ra nu eks plo a ta ci ju pri rod nih
re sur sa nasto ja la je da pri bli ži deci naj mla đeg

uzra sta u knji zi Lili i Pera je (Lil li und Flos se), a sta -
ri joj deci u seri ji Jahač zma ja (Drac hen re i ter). Kri -
ti ku kon zu me ri stič kog druš tva tema ti zo va la je u
knji zi Kad je Božić Bata pao s neba (Als der Weih -
nachtsmann vom Him mel fiel), a alter na tiv ni kon -
cep ti rod nih ste re o ti pa mogu se naći u roma nu
Igrain Neboj šić (Igra i ne Ohne furcht). Zajed no sa
reži se rom Giljer mom del Torom (Guil ler mo del
Toro Gómez) napi sa la je knji gu za odra sle Panov
lavi rint (Pan’s Labyrinth), kao adap ta ci ju nje go vog
isto i me nog fil ma, čija se rad nja odvi ja u Špa ni ji u
vre me faši zma. Suo ča va nje sa Dru gim u raz li či -
tim vido vi ma zajed nič kog živo ta i time, u prin ci -
pu, sa pita nji ma iden ti te ta Fun ke o va redov no
nagla ša va u svo jim pre vas hod no fan ta stič nim
teksto vi ma. Pored nave de nih tek sto va sa eko loš -
kom tema ti kom, tre ba ista ći i deč ju knji gu Čupa -
va pan dža (Zot tel kral le), u kojoj jed no neo te sa no,
ali muzič ki nada re no pod zem no čudo viš te biva
pri hva će no u poro di ci svog čove ko li kog pri ja te lja
Kali ja.

Suo ča va nje juna ki nja i juna ka sa raznim obli -
ci ma sop stve ne dru go sti sre diš nja je tema u seri -
ja lu fan ta stič nih roma na Rec kless (Bez ob zir ni), uz
pozi va nje na poznate motive i junake baj ki, i mo -
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že se tuma či ti kao kri tič ko pozi ci o ni ra nje u odno -
su na vla da ju ću mul ti kul tu ral nu para dig mu, a na
poza di ni inte r kul tu ral nih istra ži va nja i post ko -
loni jal ne teo ri je. Četvo ro tom ni i još neo kon ča -
ni seri jal name njen je deci sta ri jeg uzra sta i
mladima. Pro ble ma ti zo va nje iden ti te ta u seri ja lu
Reckless kore spon di ra sa ado le scent nim život nim
dobom cilj ne gru pe i nje nom potra gom za iden -
tite tom, kao i sa sim bo lič nim tuma če njem baj ki
iz psi ho a na li tič ke per spek ti ve u smi slu pro ce sa
odra sta nja.

Glav ni lik seri ja la je Jakob Rekles, nasta njen u
savre me nom Nju jor ku. U potra zi za nesta lim
ocem, on u sta rom ogle da lu otkri va pro laz u para -
lel ni svet. Taj svet, čije okru že nje u sti lu ste am -
punk-a pri ka zu je počet ke indu stri ja li za ci je u
Evro pi, inte gri še u sebi pozna te baj ke, nji ho va
bića i rekvi zi te. Jakob i tran sfi gu ra tiv na Lisi ca,
kao lov ci na bla go u sve tu „iza ogle da la”, saku -
plja ju bla go iz baj ki za tamoš nje vla da re. U prvom
delu, pod naslo vom Kame no meso (Ste i ner nes
Fleisch, 2010)1, Jakob spa sa va svog bra ta Vila,
koga je vila kle tvom pre tvo ri la u goj la – čove ka sa
kame nom kožom.2 Rad nja prvog dela odvi ja se u
Austri ji, car stvu koje odgo va ra Austro u gar skoj
monar hi ji „ispred ogle da la”. U dru gom delu, pod
nazi vom Žive sen ke (Leben di ge Schat ten, 2012),
Jakob mora da spa sa va živu gla vu, jer mu pre ti
osve ta jed ne vile. Jakob i Lisi ca putu ju kroz
Lotrin gi ju i Albion (Fran cu sku i Engle sku). Kako
bi Lisi ci spa sao život, Jakob skla pa pakt sa Igra -
čem, vile nja kom prog na nim iz sve ta iza ogle da la.
Izbe ga va ju ći ustu pa nje prvog dete ta, kao u baj ci
„Cvi li dre ta”, Lisi ca i Jakob, u potra zi za spa so no -
snim reše njem, u tre ćem nastav ku – Sre br ni konac
(Das sil ber ne Garn, 2015) – putu ju kroz Varan gi -
ju (Rusi ju), a u četvr tom delu – Na sre br nom tra -
gu (Auf sil ber ner Fährte, 2020) – kroz Nihon
(Japan).

Moti vi baj ki odre đu ju wor ldbu il ding čita vog
seri ja la. S jed ne stra ne posto ji bla go koje saku -
plja ju Jakob i Lisi ca, a koje, kao i u baj ci, može
posta ti pomoć no sred stvo: sta kle na cipe li ca, Zla -
to ko si na vlas, koja posta je neras ki di vo uže, čarob -
ni sto čić itd. S dru ge stra ne, inte gri šu se odlom ci
baj ki, po pra vi lu kao ilu stra ci ja, te se za žanr baj -
ko vi te fan ta sti ke izno va inter pre ti ra ju na zlo ko -
ban način:3 tako, na pri mer, juna ci Kame nog mesa
nai la ze na mumi ju Trno ve Ruži ce, za koju se ni
po iste ku sto go diš njeg roka nije našao nije dan
princ.

Za našu temu inter kul tu ral nog wor ldbu ilding-a
posve ti će mo se novoj kon cep ci ji i funk ci ji broj nih
moti va pozna tih baj ki. U tu svr hu, raz ra di će mo
inter kul tu ral ne insce na ci je na dva nivoa – kao
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1 Pri ana li zi sam kori sti la izda nje Kame nog mesa iz 2020,
koje je autor ka sama pre ra di la.

2 Za obli ko va nje ovog bića Kor ne li ju Fun ke su inspi ri sa le
kame ne figu re na fasa da ma crka va i sta rih zgra da. Kod ime na
se pozi va na engle sko gar goyle (up. infor ma ci je na veb-stra ni ci
Kor ne li je Fun ke: <Fra gen & Ant wor ten · Cor ne lia Fun ke - Die
offi zi el le Home pa ge>). Ime na glav nih juna ka, Jakob i Vil
Rekles, alu di ra ju na Jako ba i Vil hel ma Gri ma (up. Fun ke 2012a:
9–10).

3 Za žanr baj ko vi te fan ta sti ke i nje gov kri tič ki poten ci jal up.
diser ta ci ju Ste fa ni Dra jer (Step ha nie Dreyer), koja se bavi ne
samo Kor ne li jom Fun ke nego i ruskom autor kom Sve tla nom
Mar tin čik (ukr. Світла на Юріївна Мар тин чик), koja piše pod
pse u do ni mom Maks Fraj (rus. Макс Фрай). 

Dra je ro va inter pre ti ra Kame no meso kao revi si o nist fan tasy:
„roman pod sti če čita o ce da se kri tič ki bave zasta re lim sce na ri -
ji ma” (izvor ni tekst: „the novel enco u ra ges rea ders to cri ti cally
enga ge with out da ted sce na ri os” – 2018: 52). Inter kul tu ral na
pita nja koja nas ovde inte re su ju su, po njoj, deo ovog poten ci -
ja la: „Roman pro ble ma ti zu je pita nja koja se u Gri mo vim pri ča -
ma samo usput no pomi nju, kri tič kim ispi ti va njem tema samo -
i den ti fi ka ci je i per cep ci je raz li či to sti, rodi telj skih pro ble ma,
pred sta vlja nja pola i tret ma na mate ri jal nih obje ka ta” (izvor ni
tekst: „The novel pro ble ma ti zes issu es that are only inci den tally
men ti o ned in Grimm’s tales by cri ti cally exa mi ning the mes of
self-iden ti fi ca tion and alte rity per cep tion, paren tal pro blems,
repre sen ta tion of gen der, and tre at ment of mate rial objects” –
nav. delo: 69).



prvo, ispi ta će mo rad nju i kon cep ci ju liko va u
pogle du hibrid no sti raz ma tra ne po siste mu Ho -
mi ja Babe (Homi Bhab ha). Hibrid nost je bit no
obe lež je u inter kul tu ral nom kon tek stu i po pita -
nju kon struk ci je iden ti te ta, pri čemu će biti uze -
ti u obzir razni nivoi stvar no sti u čita vom seri ja -
lu. Poj mom hibrid no sti Baba radi kal no dovo di u
pita nje kon cept (naci o nal nog) iden ti te ta – a time
i para dig mu mul ti kul tu ral no sti. On upu ću je kako
na nedo vr še nost i spo ran karak ter iden ti te ta tako
i na mode le auto de skrip ci je onkraj binar nih kva -
li fi ka ci ja, koji ma se sop stve ni iden ti tet tuma či
pola ze ći od Dru go ga, od neče ga izme đu i koji
dopuš ta ju više znač nost.4 Nada lje tre ba istra ži ti

vezu izme đu seri ja la Kor ne li je Fun ke i žan ra baj -
ke i za taj žanr tipič nog obe lež ja inter kul tu ral -
nosti.

Inter kul tu ral nost u sve tu iza ogle da la 
i izme đu sve to va

U seri ja lu Rec kless Kor ne li ja Fun ke tema ti zu je
i fan ta stič no one o bi ča va glo bal no zna čaj ne teme
kao što su evrop ska impe ri jal na i kolo ni jal na poli -
ti ka, geno ci di, pato lo gi za ci ja dru go sti, raci o na -
liza ci ja i teh no lo gi za ci ja i nji ho ve posle di ce po
pri ro du i druš tvo. Sve to sto ji u poseb noj vezi sa
žan rom fan ta sti ke koji se neret ko odli ku je mul ti -
kul tu ral nim wor ldbu il ding-om. To se poseb no
odno si na tzv. popu la cij sku fan ta sti ku na Tol ki no -
vom (J. R. R. Tol kien) tra gu. U fan ta stič noj knji -
žev no sti ove vrste pri ka zu je se mul ti kul tu ral na
per spek ti va tako što se opi su ju eks ter ne karak te -
ri sti ke i kul tur na obe lež ja među sob no raz dvo je -
nih kul tu ra, u skla du sa Her de ro vim mode lom
kugli.5 Ove vrste fan ta stič ne knji žev no sti poka zu -
ju moć esen ci ja li stič kog u ljud skoj recep ci ji, što
odre đu je druš tve nu prak su sve do danas.

Na prvi pogled se čini da je taj efe kat u seri jalu
Rec kless poja čan uvo đe njem moti va baj ki. U baj ci
se čarob no pod ra zu me va6 i često se izra ža va u
vidu pomoć ni ka ili pro tiv ni ka, kao što su patulj ci
ili vile, pri čemu se pod ra zu me va i ne dovo di u
pita nje raz li ka u odno su na ljud skog juna ka –
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4 Indij ski teo re ti čar kul tu re Homi Baba cilj svo je teo ri je kul -
tur nog pre vo đe nja for mu li še kao „kon cep tu a li za ci ju inter na ci -
o nal ne kul tu re, koja nije zasno va na na egzo tič no sti mul ti kul -
tu ra li zma ili razno li ko sti kul tu ra, već na inskrip ci ji i arti ku la ciji
hibrid no sti kul tu re. U tom cilju, tre ba zapam ti ti da je inter – taj
vrhu nac pre vo đe nja i pre go va ra nja, taj među pro stor koji nosi
teret zna če nja kul tu re. [...] I, istražujući ovaj treći pro stor,
može mo da izbeg ne mo pola ri zo va nje i da se izdig ne mo kao svo -
je dru go ja” (izvorni tekst: „conceptualizing an inter na ti o nal cul -
tu re, based not on the exo ti cism of mul ti cul tu ra lism or the
diver sity of cultu res, but on the inscrip tion and arti cu la tion of
cul tu re’s hybri dity. To that end we sho uld remem ber that it is
the ‘inter‘ – the cut ting edge of tran sla tion and nego ti a tion, the
inbet we en spa ce – that car ri es the bur den of the mea ning of cul -
tu re. [...] And by explo ring this Third Spa ce, we may elu de the
poli tics of pola rity and emer ge as the others of our sel ves” –
Bha bha 2004: 56).

Teo re ti čar ka kul tu re Doris Bah man-Medik (D. Bac hmann-
-Medick) opi su je karak te ri sti ku pre vo di lač kog obr ta (tran sla ti o -
nal turn), koji je Baba pokre nuo u kul tur nim stu di ja ma, sle de -
ćim reči ma: „Kul tu ra se više ne posma tra kao pose ban ’izvorni’
život ni svet, već kao neči sta, pome ša na, ’hibrid na’ stra ti fi ka cija
zna če nja i isku sta va. Kon flik ti tran sna ci o nal nih migra ci ja i egzi -
la poseb no su dove li u pita nje ide ju kul tu re kao zatvo re ne sfe -
re koja obez be đu je tra di ci ju i iden ti tet” (izvorni tekst: „Culture
is no lon ger vie wed as a spe cial ‘ori gi nal’ life-world, but as an
impu re, blen ded, ‘hybrid’ stra ti fi ca tion of mea ning and expe -
ri en ce. The con flicts of tran sna ti o nal migra tion and exi le, in
par ti cu lar, have cal led into que sti on the idea of cul tu re as a clo -
sed sphe re that secu res tra di tion and iden tity” – 2016: 182).

5 U vezi sa mul ti kul tu ral nom para dig mom i Her de ro vim
mode lom kugli v. kri ti ku nemač kog filo zo fa Vol fgan ga Vel ša
(Wol fgang Welsch) koji kaže da Her de rov „tra di ci o na lan kon -
cept kul tu re [...] nije samo nepri kla dan u deskrip tiv nom smi -
slu, nego i opa san i nepri hva tljiv u nor ma tiv nom smi slu. Kla si -
čan kon cept kul tu re je – pro vo ka tiv no govo re ći – po svo joj
struk tu ri kul tur no-rasi stič ki” (1994: 6).

6 U Todo ro vlje voj kla si fi ka ci ji, baj ka se ubra ja u „čisto čaro -
ban” žanr (up. Todo rov 2018: 70).



patu ljak, vila, džin oli če nje su Dru go sti. Ta funk -
ci ja raz li či to sti liko va baj ki oču va na je u Re ck -
less-u i ogle da se u čita vom nizu eks ter nih karak -
te ri sti ka (npr. ras po lu će ni jezik veš ti ce), pre bi va -
liš ta (gra do vi patu lja ka, jeze ra vila itd.), jezi ka i
spo sob no sti. Time se demon stri ra mul ti kul tu ral -
nost zajed nič kog živo ta na nivou rad nje, ali se ona
i pro ble ma ti zu je kada se radi o geto i za ci ji ili geno -
ci du (npr. zati ra nje dži no va ili zma je va).

Inter kul tu ral ni dis kurs ovog seri ja la ipak je
dale ko razno rod ni ji i može se opi sa ti Babi nom
kate go ri jom hibrid no sti. Ide a lan slu čaj hibrid nog
čudo viš ta raz ma tra se iscrp no na pri me ru dete ta
gojls kog kra lja Kami je na i nje go ve ljud ske supru -
ge. Dete iz takve veze je u sve tu iza ogle da la obič -
no odvra tan mon strum i goto vo nespo sob no za
život. Zahva lju ju ći vili noj čaro li ji, ovo dete posta -
je anđe o sko biće i u četvr tom delu seri ja la može
spa so no sno da inter ve ni še u doga đa ji ma i na taj
način delu je kao korek tiv una pred pro gra mi ra ne
sud bi ne hibrid nog čudo viš ta. Dale ko temelj ni je
obli ko van hibrid ni lik jeste Vil Rekles (Will Rec -
kless), koga vila pro kli nje i pre tva ra u ljud skog
goj la. Tema prvog toma seri ja la Kame no meso tiče
se nje go vog spa sa va nja, da ne dobi je kožu od
žada. Nje gov brat Jakob pre ka sno spo zna je da ko -
ža od žada, koja Vilu raste u peri o di ma izra zi te
emo tiv no sti, pred sta vlja za mla đeg bra ta neš to
pozi tiv no. Glav nim juna ci ma se tako pri zna je raz -
voj, usled koga je pri pi si va nje jed nom od kolek -
tiv nih iden ti tet skih izbo ra osu đe no na pro past.

Sve u sve mu, Rec kless se nado ve zu je na širo ki
inven tar sve ta baj ki u pogle du tra gič nih meša nih
veza: rusal ke što ubi ja ju muš kar ce, vode nja ci koji
oti ma ju devoj či ce. Sve to Kor ne li ja Fun ke citi ra u
mrač noj sce no gra fi ji, a, kad se čovek bolje upo -
zna sa nekim od ovih po lju de opa snih bića, deli -
mič no i rela ti vi zu je (npr. lik vode nja ka odn. Vod -

nog muža / Eaum bre7 u knji zi Žive sen ke). S tim u
vezi, Vil Rekles pred sta vlja dru ga či ji slu čaj hibrid -
no sti jer, izgle da da je nje gov otac, kako se na-
goveš ta va u roma nu Na sre br nom tra gu, vilin ski
vile njak Igrač, koji će se u seri ja lu poka za ti kao
Lisi čin i Jako bov pro tiv nik. Bastar di za ci ja se
tema ti zu je pri raz ma tra nju rasi zma u okvi ru poje -
di nih gru pa bića. Taj aspekt se kon cen tri še na lik
goj la Nero na, čiji otac je onik sov gojl, a maj ka
mala hit ski, i koji sa poseb nom i sasvim aktu el -
nom vrstom samo po u zda nja o sebi govo ri kao o
„bastar du”. Svet iza ogle da la je na taj način pan -
dan našem sve tu, kao mul ti kul tu ral no per ci pi ra -
na stvar nost, uklju ču ju ći i sve sa time pove za ne
nedo stat ke, poput kolo ni ja li zma, ste re o ti pa i rasi -
zma, pa sve do geno ci da.

Dalji aspekt Fun ke o va uvo di kroz pro ble ma ti -
zova nje veš tač ki stvo re nih bića, kon kret no Golema
i sta kle nih stvorenja, koja su u seri ja lu Rec kless
vilin ske vile i vile nja ci stvo ri li kao pomoć ni ke. Za
sta kle nu devoj či cu Šesna est, koju u roma nu Zlat -
ni konac Igrač infil tri ra u nje mu samom još nepri -
stu pa čan svet iza ogle da la, posta vlja se pita nje
ima li sop stve nu dušu. Sa moti vom potra ge za
dušom (pozna tim iz sižea Undi ne) pove za no je
temelj no pita nje u inter kul tu ral nom dis kur su –
(nedo vr ši va) potra ga za iden ti te tom. U liku devoj -
či ce Šesna est ogle da se oči gled na aktu el nost iden -
ti tet skog dis kur sa, koji u uobi ča je nom esen ci ja li -
zmu neret ko biva kon stru i san na osno vu feno tip -
skih obe lež ja. Sta kle na devoj či ca je pro zir na i na
taj način reflek tu je samo svo ju oko li nu, ali ipak
ras po la že bez broj nim ljud skim lici ma, kopi ra nim
iz ogle da la. Taj lik para dig mat ski zastu pa onaj
iden ti tet ski kon cept u kome se jastvo pro miš lja iz
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7 Jezič ka igra, od fr. eau – voda i hom me, odn. špan. hom bre
– muš ka rac, čovek. Ipak se ne radi o uobi ča je nom nazi vu za
vode nja ka u špan skom ili fran cu skom jezi ku.



per spek ti ve dru go sti. Moti vom veš tač ki stvo re nih
bića, Kor ne li ja Fun ke se nado ve zu je na etič ko
pita nje takvog stvaranja i emancipaciju tih bića
od (despotskih) tvoraca8, nagoveštenu već u liku
homun ku la u roma nu Jahač zma ja, name nje nom
deci mla đeg uzra sta. 

Domi nant ni i u seri ja lu Rec kless pozi tiv no ko -
no ti ra ni obli ci hibrid ne kon cep ci je liko va jesu
tran sfi gu ra tiv ni liko vi ili meta mor fi, tako đe pre -
u ze ti iz boga tog fun du sa baj ki i legen di, a izra zi -
to zastu plje ni u recent noj fan ta stič noj knji žev no -
sti. U sva kom poje di nač nom slu ča ju inter pre ta ci -
ja može da bude kraj nje raz li či ta. Meta mor fi, na
pri mer varan ški (ruski) vuko dla ci ili homi nid ne
lisi ce iz Niho na (Japa na), koje lju di u sve tu iza
ogle da la s podo zre njem tole ri šu, od samog rođe -
nja ras po la žu magič nim moći ma ili pak svoj dar
sti ču pomo ću magič nog relik ta. Ovo posled nje je
slu čaj sa Lisi com i Orlan dom, koji svo je lisič je
krzno i guš čje per je s dobrim raz lo gom sakri va ju
i stra teš ki kori ste tokom akci ja. Pogla vlja ispri ča -
na iz per spek ti ve Lisi ce poka zu ju tra jan iden ti tet -
ski kon flikt ovog lika, koji kon se kvent no nazi va -
ju Lisi ca (a vrlo ret ko ljud skim ime nom), što se
tako đe odno si i na pri po ve dač ku instan cu.

Kul tur ne raz li ke izme đu lju di i nji ho vi među -
sob ni odno si ima ju peri fer ni zna čaj u pore đe nju
sa naj ra zli či ti jim pri me ri ma dvoj ne pri pad no sti
liko vi ma iz raznih gru pa bića. Različite reli gi je i
jezi ci se, isti na, nago veš ta va ju, ali ne igra ju nika -
kvu ulo gu u rad nji roma na. Roma ni se, upr kos
spo ra dič nim ino je zič nim natru ha ma, odli ku ju
pri po ved nom homo ge noš ću (i time sva ka ko osta -
ju uko re nje ni u obra scu baj ke). Cen tral na inter -
kul tu ral na kate go ri ja raz li či to sti se u seri ja lu, kao
što smo dosad vide li, u prvom redu demon stri ra
na odno si ma lju di i dru gih bića u sve tu iza ogle -
da la. U skla du s time, u seri ja lu Rec kless zao bi la -
zi se za baj ku tipič na opo zi ci ja dobra i zla, te tipo -

loš ka karak te ri za ci ja liko va. Zahva lju ju ći mul ti -
per spek tiv noj struk tu ri pri po ve da nja, glav ni i
spo red ni liko vi se u čita vom seri ja lu odli ku ju indi -
vi du a li zmom i psi ho loš kom dubi nom. Ambi va -
lent nost karak te ri za ci je odno si se i na liko ve kao
što su veš ti ce koje pro ždi ru decu, a čiji se psi ho -
loš ki kon flik ti i moti va ci je objaš nja va ju u odvo je -
noj krat koj pri či u pra te ćoj knji zi Svet iza ogle da -
la (Spi e gel welt, 2020a).

Pored ovih obli ka insce na ci je hibrid no sti i s
nji ma pove za nog pro ble ma ti zo va nja esen ci ja li -
stič kih iden ti tet skih kon ce pa ta, u seri ja lu Rec kless
pri ka zu ju se razni vido vi kul tur nog tran sfe ra
izme đu sve to va ispred i iza ogle da la, što je još
jedan nivo suo ča va nja sa Dru gim. Tako se u krat -
kim pri ča ma, obja vlje nim u pra te ćoj publi ka ciji
Sta kle na pala ta (Palast aus Glas, 2019), na raz i -
gran i duho vit način inter pre ti ra ju inspi ra ci ja i
dela pozna tih umet ni ca i umet ni ka, pola ze ći od
logi ke sve ta iza ogle da la. U sre diš tu pri če „Oči ne
zabo ra vlja ju” („Die Augen ver ges sen nicht”) nala -
zi se fran cu ski vajar Ogist Roden, koji susre će dva
goj la, koji su se pro vu kli u ovaj svet kroz ogle da -
lo. Inspi ra ci ja za Rode no ve skulp tu re, koje delu -
ju kao žive, u tek stu se izra ža va umet ni ko vom
spo zna jom o posto ja nju živih kame nih bića: „Za
Rode na kamen nika da nije pre stao da diše” (Fun -
ke 2019: 162)9. Suo ča va nje sa Dru gim vodi fik tiv -
nog Rode na do spo zna je da nje gov beži vot ni
mate ri jal u suš ti ni živi. To je spo zna ja koja u baj -
ci i mitu dola zi do izra ža ja u topo su panp si hi zma
i kojom se sa ludi stič kom lako ćom dovo di u pita -
nje raci o nal ni svet sa svo jom binar nom struk tu -
rom, u koju se pored mno gih dru gih ubra ja i opo -
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8 Naj po zna ti ju obra du ovog sižea nala zi mo u Gete o vom Fau -
stu.

9 Izvor ni tekst: „Der Stein hörte für Rodin nie wie der auf
zu atmen.”



zi ci ja živo –ne ži vo. To se tiče i odno sa pre ma smr -
ti u celom seri ja lu. Čini se da smrt nikad nije
konač na. O tome Kor ne li ja Fun ke u jed nom inter -
vjuu kaže:

Jed na dru ga gra ni ca, koja se u fan ta stič noj knji -
žev no sti, mito vi ma i baj ka ma ne shva ta ozbilj no,
gra ni ca je izme đu živo ta i smr ti. Uve re nje koje ne
sma tram nere a li stič nim, već baš nasu prot dale ko
rea li stič ni jim od uve re nja da neš to u ovom uni ver -
zu mu ima kona čan kraj (Fun ke 2015b).10

Odlu ču ju ćim za wor ldbu il ding poka zu je se kul -
tur ni tran sfer iz sve ta ispred ogle da la u svet iza
ogle da la. Tamoš nja teh ni ka, nazva na „nova magi -
ja”, daje sve tu iza ogle da la tipi čan izgled ste am -
punk-a (up. Ste glich 2020). Iz sve ta ispred ogle -
da la dola zi munje vi ta brzi na sao bra ćaj ne, indu -
strij ske i rat ne teh ni ke, koju u sve tu iza ogle da la
pla si ra Jako bov otac, Džon Rekles, koji tamo na -
stu pa pod ime nom isto rij ski pozna tog bri tan skog
inže nje ra Izam bar da Bru ne la. Jakob Rekles, tra -
gač za bla gom, odno sno za rekvi zi ti ma sta re ma -
gi je, kon ci pi ran je kao anti pod svo ga oca, čeznu -
ći u sve tu baj ki za nepo zna tim i mit skim na nivou
rad nje. Isto vre me no, zamiš ljen je kao kon se kvent -
ni pan dan isto rij skom Jako bu Gri mu, čija se saku -
pljač ka delat nost može loci ra ti u širem kon tek stu
evrop ske roman ti ke, koja se odli ko va la skep som
pre ma teh ni ci i napret ku i dale ko se više ori jen ti -
sa la na mit sku proš lost. Sle de ća oce na Dane Šte -
glih poka zu je da ovaj seri jal ipak ni u kom slu ča -
ju nije zamiš ljen kao izraz nostal gi je: 

Baj ko vi ti svet Kor ne li je Fun ke odri če se time ne
samo funk ci je nostal gi je, koju Fun ke u pred go vo -
ru svo je zbir ke pri pi su je baj ka ma, već ume sto toga
upra vo ilu stru je neza u sta vlji vi napre dak vre me na,
kome se njen junak suprot sta vlja (Ste glich 2020:
19).11

Baj ke iz celog sve ta – mul ti kul tu ral ne 
ili inter kul tu ral ne?

Veza ovog seri ja la sa inter kul tu ral noš ću žan ra
baj ki biće u nared nom tek stu raz ma tra na na dva
nivoa. Na jed noj rav ni, radi se o inter kul tu ral nom
karak te ru samog žan ra, koji se u istra ži va nji ma
baj ki inter pre ti ra na raz li či te nači ne u pogle du
nji ho vog nastan ka i ras pro stra nje no sti. S dru ge
stra ne, radi se o jed noj od toga odvo je noj mul ti -
kul tu ral no sti u recep ci ji žan ra. Sin tag ma „baj ke
sve ta”, koju redov no nala zi mo u anto lo gi ja ma,
poka zu je da se recep ci ja baj ki svr sta va u mul ti -
kul tu ral nu para dig mu, kojom se, pre ma Bori su
Bude nu, i danas opi su je recep ci ja kul tu ra i sa
njima pove za nih druš tve nih prak si.12 Kad svo je
ju na ke šalje na put kroz Austri ju, Lotrin gi ju,
Albion, Varan gi ju i Nihon, ne repro du ku je li Kor -
ne li ja Fun ke mul ti kul tu ral nu para dig mu i šare ni
pot pu ri nemač kih, fran cu skih, ruskih i japan skih
baj ki? Na koji način se u Rec kless-u raz ma tra ju
kul tur ne vari ja ci je moti va baj ki i koje shva ta nje
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10 Izvor ni tekst: „Eine ande re Gren ze, die Fan tasy eben so
wie Mythen und Märchen nicht ernst nimmt, ist die zwischen
Leben und Tod. Ein Gla u be, den ich nicht unre a li stisch, son -
dern im Gegen teil für wesen tlich rea li stischer hal te als den Gla -
u ben, dass irgen det was in die sem Uni ver sum wir klich ein Ende
hat.”

11 Dana Šte glih pozi va se na sle de ći odlo mak iz pred go vo ra
Kor ne li je Fun ke u izbo ru baj ki bra će Grim: „Baj ke su div ni vre -
me plo vi. Vra ća ju nas u jedan svet u kome noći nisu oba sja ne
elek trič nom sve tloš ću, u kome je hlad na zima done la glad, u
kome su kra lje vi vla da li nad siro maš nim selja ci ma, a žene u
dugim sati ma kraj kolo vra ta maš ta le o tome da ume sto vune
pre du zlat nu nit” (Fun ke 2012a: 8).

12 „Opšte je pozna to da se mul ti kul tu ra li zam zasni va na
kon cep tu svo je vr sno sti i ori gi nal no sti kul tur nih for ma ci ja. On
pola zi od toga da posto ji esen ci jal na veza izme đu kul tu re i
’rasnog’, sek su al nog ili etnič kog pore kla. [...] Mul ti kul tu ra li zam
je, zapra vo, osno va ono ga što mi zove mo poli ti kom iden ti te ta
– poli tič ka prak sa koja još uvek odlu ču ju će uti če na naš svet”
(Buden 2008: 14–15).



inte r kul tu ral no sti u tom smi slu pred sta vlja ju tek -
sto vi ove autor ke?

Naci o na li za ci ja narod nih baj ki posle di ca je
saku pljač ke delat no sti tokom roman ti zma i pove -
za na je sa nastan kom naci ja. Saku plja či, poput
bra će Grim, čije su pri po ve da či ce veći nom poti -
ca le iz huge not skih emi grant skih poro di ca, bili
su daka ko sve sni inter kul tu ral no sti žan ra. Tako
su se

bra ća Grim s obzi rom na inter na ci o nal nost žan ra
baj ki i zna ju ći pore klo naj va žni jih saku plja ča u
naslo vu svo je knji ge odre kli pri de va „nemač ki”
(Rölleke 2013: 585), 

ali je, već u pred go vo ru prvog izda nja, oči gled na
naci o nal na ten den ci ja i recep ci ja baj ki bra će
Grim tokom oslo bo di lač kih rato va dove la do toga
da su iz nared nih izda nja (up. tamo) izba če ne baj -
ke nene mač kog pore kla. Istra ži va či su nada lje
utvr di li „fra pant no izra zi tu slič nost, čak iden tič -
nost poje di nih ver zi ja baj ki u svim delo vi ma sve -
ta” (Rölleke 2019: 103), tako da se pre može poći
od „jed nog tako re ći bez vre me no posto je ćeg ’He -
ro-Pat tern’ (obra sca juna ka)” (Isto: 106). Da kle,
radi se o „zajed nič kim obe lež ji ma u razno li ko sti
[...], koja možda upu ću ju na arhe tip ski shva će ni
osnov ni obra zac” (Isto: 107). Zahva lju ju ći ovoj
osnov noj karak te ri sti ci „motiv ske isto vet no sti”
(Pöge-Alder 2016: 127)13, žanr se opi rao naci o -
nal noj instru men ta li za ci ji: 

Podu da ra nje broj nih tema i moti va zna či da baj -
ke nisu eks klu ziv no naci o nal ne, da se na nji ma ne
može gra di ti kse no fob na kul tur na samo svest (Neu -
ha us 2017: 33).

U seri ja lu Rec kless, svet iza ogle da la posta je sve
šare ni ji i egzo tič ni ji, zahva lju ju ći puto va nji ma
juna ki nja i juna ka. I izja ve Kor ne li je Fun ke mogu

se tuma či ti u zna ku mul ti kul tu ral nog raz u me va -
nja sve ta. Tako ona u pred go vo ru sop stve nom
izda nju baj ki bra će Grim, obja vlje nom 2012, iz
per spek ti ve pla no va u pogle du pred sto je ćih tomo -
va seri ja la Rec kless, piše:

Baj ke iz Špa ni je, Švaj car ske, Fran cu ske, baj ke iz
Rusi je, Japa na, ilu stro va ne baj ke, umet nič ke baj -
ke, narod ne baj ke... gomi la ju se kao i knji ge u Moo -
voj i Megi noj kući, a gomi le rastu iz dana u dan.
Sva ka zemlja ima svo je poseb ne baj ke. Moja kuća
za pisa nje odje ku je naj ra zli či ti jim jezi ci ma i dija -
lek ti ma. Gali cij ske veš ti ce zvu če sasvim dru ga či je
nego madrid ske (Fun ke 2012a: 7).14

Ipak, seri jal nije pove zan isklju či vo sa mul ti -
kul tu ral nom para dig mom, jer ne samo što se na -
ve de no pita nje isto vr sno sti moti va u Reck less-u
ostva ru je u ansam blu liko va, nego se raz ma tra i
u auto po et skim pro miš lja nji ma. Tako pri po ved na
instan ca nasto ji da, deli mič no pre lo mlje no kroz
per spek ti vu nekog od glav nih liko va, nagla si slič -
nost bića čije bi raz li ke bile pita nje nazi va. Pri
tome autor ka pose že za deli mič no ori gi nal nim
nazi vi ma iz dru gih jezi ka i kul tu ra, a slu ži se i
sop stve nim kova ni ca ma. Patulj ci iz evrop skih baj -
ki i legen di u nje nom sve tu se u Austri ji zovu
Hein zel (i pod se ća ju na regi o nal nu vari jan tu
dobrih kuć nih duho va Heinzelmänner), u Lotrin -
gi ji (Fran cu ska) fol lets, u Varan gi ji (Rusi ja) kiki -
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13 Pege-Alder detalj ni je navo di kon cep te difu zi je i poli ge ne -
ze, koje bi (uz upu ći va nje na Fren ce la 1992: X) tre ba lo pro ce -
nji va ti od slu ča ja do slu ča ja.

14 Izvor ni tekst: „Märchen aus Spa nien, aus der Schwe iz,
aus Fran kre ich, Märchen aus Rus sland, aus Japan, illu stri er te
Märchen, Kunstmärchen, Volksmärchen ... sie sta peln sich wie
die Bücher im Haus von Mo und Meg gie, und die Sta pel wac -
hsen mit jedem neuen Tag. Jedes Land hat schließlich sei ne
ganz eige nen Märchen. Mein Schre ib ha us hallt wider von den
ver schi e den sten Sprac hen und Dia lek ten. Die Hexen in Gali -
cien klin gen so anders als die in Madrid.”



mo ra, u Leo ni ji (Špa ni ja) duen dos i u Albi o nu
(Engle ska) hobs.15 Taj postu pak poš to va nje dobrih
kuć nih duho va u seri ja lu pred sta vlja kao antro -
po loš ku kon stan tu. U vari ja ci ji nazi va iscr plju je
se raz li ka izme đu u suš ti ni iden tič nih kul tur nih
feno me na. Za dru ga bića može se opet utvr di ti
iden ti čan osnov ni obra zac, ali raz li či to kul tur no
vred no va nje – za čitav seri jal su u tom smi slu
tipič ni meta mor fi. U Niho nu (Japan), poš tu ju ih
u obli ku lju di-lisi ca, dok se u Austri ji pre ma nji -
ma odno se sa sum nji ča voš ću. Ova raz li ka poseb -
no važi za vuko dla ke: 

U nekim zemlja ma maj ke su davi le decu rođe -
nu sa vuč jim oči ma, u Varan gi ji su se pre ma nji ma
odno si li sa poš to va njem (Fun ke 2015a: 358).16

U slu ča ju Tka lje, koja u seri ja lu ova plo ću je moć -
nu sud bi nu, kon sta tu je se da za nju posto je razna
ime na i razno vr sne lič no sti širom sve ta (iza ogle -
da la): „Taku ši su je zva li u ovoj zemlji, ali je ima -
la ime na koli ko i mre ža” (Fun ke 2015a: 428).17 Na
dru gom mestu se kaže:

La Tis se u se. Tka lja. The Wea ver. La Hilan de ra.
Ona ima mno go ime na, neke pri če čak tvr de da
posto je tri sestre. Svi se sla žu samo u jed nom: da je
vrlo opa sno kao smrt nik tra ži ti pomoć od nje, jer
ona može pre ki nu ti ne samo lju bav nu nego i život -
nu nit (Fun ke 2015a: 293–294).18

Nada lje, važno je uka za ti na koriš će nje raz li -
či tih pred lo ža ka baj ki. Kada Fun ke o va svog juna -
ka Jako ba šalje u potra gu za sta kle nom cipe li com,
ona pose že za fran cu skom, Pero o vom (C. Per ra -
ult) vari jan tom „Pepe lju ge” (koju je Dizni adap -
ti rao i popu la ri sao), a ne za onom bra će Grim.
Fun ke je uve la još jed nu igru sa raznim pred loš -
ci ma, i to sa nazi vom Erlelf (vilin ski vile njak). To
je alu zi ja na lik poznat iz Gete o ve bala de „Kralj

Vilov njak” (orig. Erlkönig, up. Goet he 1887: 167–
168), koja se osla nja na dan sku narod nu pesmu.
U Her de ro vom pre vo du narod ne pesme („Ćer ka
kra lja vile nja ka”) u anto lo gi ji Gla so vi naro da u
pesma ma (Stim men der Völker in Lie dern, up. Her -
der 1978: 149), dan ska reč Elver, uz osla nja nje na
sever no ne mač ko dija le kat sko Eller, pre ve de na je
kao Erl (u dija lek tu: vile njak, vilov njak) ume sto
sa Elf(e) – u današ njem stan dard nom jezi ku reč
za vile nja ka, vilov nja ka. Dakle, ume sto Elfenkönig
(Kralj vila) dobi li smo Erlkönig (Kralj Vilov njak).19

Fun ke o va, među tim, pove zu je reči Erl i Elf, stva -
ra ju ći na taj način u svom sve tu iza ogle da la svo -
je vr sno biće Erlelf, tj. vilin skog vile nja ka. U današ -
njem stan dard nom nemač kom jezi ku, Erle je na -
ziv drve ta – javo ra ili topo le. I ovo zna če nje je
inte gri sa no u kon cep ci ju vilin skih vile nja ka jer su
vilin ske vile usled kle tve pri mo ra ne na pre o bra -
žaj u sre br ne topo le.

Ampli tu da vari ja ci je i inter pre ta ci je moti va
baj ki odno si se i na magič ne pred me te. Poseb no
se isti če motiv čarob nog ogle da la, poznat u baj -
ka ma širom sve ta, a koji u ovom seri ja lu dola zi do
izra ža ja u stal nom koriš će nju kapi ja ili por ta la
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15 U vezi sa nazi vi ma Hein zel, fol lets i hobs u kon tek stu baj -
ke „Patulj ci” bra će Grim, up. Fun ke 2012a: 84. Za naziv kiki -
mo ra up. npr. Fun ke 2015: 256, a za duen dos up. Fun ke 2019:
153.

16 Izvor ni tekst: „In eini gen Ländern ertränkten die Mütter
Kin der, die mit Wol fsa u gen gebo ren wur den, in Varan gia be-
handel te man sie mit Ehr furcht.”

17 Izvor ni tekst: „Takushy nan nte man sie in die sem Land,
aber sie hat te so vie le Namen wie Net ze.”

18 Izvor ni tekst: „La Tis se u se. Die Webe rin. The Wea ver. La
Hilan de ra. Sie hat vie le Namen, eini ge Geschic hten beha up ten
sogar, dass es drei Schwe stern sind. Nur in einem stim men sie
alle überein: dass es sehr gefährlich ist, sie als Ster blic her um
Hil fe zu bit ten, weil sie nicht nur das Band der Lie be, son dern
auch das des Lebens zerschne i den kann.”

19 Za eti mo lo gi ju Kra lja Vilov nja ka (Erlkönig) up. Digi tal ni
reč nik nemač kog jezi ka (Digi ta les Wör ter buch der deutschen Spra -
che): <Erlkönig – Schre i bung, Etymolo gie, Bei spi e le | DWDS>



ogle da la. U komen ta ru uz „Sne ža nu”, iz anto lo -
gi je koju je sama izda la, autor ka suge ri še pove za -
nost sa čarob nim ogle da lom iz te baj ke. Navo de
se, dalje, i funk ci je čarob nih ogle da la u baj ka ma,
kao npr. ogle da lo kali fa iz Kor do be, koje u pri po -
ve sti „Sta kle na pala ta” iz isto i me ne knji ge (up.
Fun ke 2019: 152) svom vla sni ku poka zu je nepri -
ja te lje, ili motiv ogle da la kao zatvo ra, iz „Na sre -
br nom tra gu” (up. Fun ke 2020c: 368–369). Ipak,
u seri ja lu Rec kless domi ni ra funk ci ja ogle da la kao
kapi je izme đu sve to va i time se kao motiv pra ga
ili pre la ska i može pro tu ma či ti u kon tek stu raz -
voj nog ili tran zi cij skog moti va u ovoj knji žev no -
sti, name nje noj sta ri joj deci i mla di ma. Pro duk ti -
van tret man feno me na isto vet no sti moti va i kul -
tur no uslo vlje ne ampli tu de vari ja ci ja mno gih mo -
ti va baj ki kao žan ra podr ža va ju, kao što pri me ri
poka zu ju, kri tič ki iden ti tet ski dis kurs, pod stak -
nut kon cep ci jom rad nje i liko va.

Zaklju čak

U ovom istra ži va nju seri ja la fan ta stič nih ro -
ma na Rec kless Kor ne li je Fun ke poka za li smo
poseb no sti inter kul tu ral nog dis kur sa u potki ovog
seri ja la, osla nja ju ći se na meto de post ko lo ni jal ne
teo ri je i u njoj ute me lje nih ana li tič kih kate go ri ja
hibrid no sti i alte ri te ta. Na raznim nivo i ma jasno
je izra že na kri tič ka inten ci ja u pogle du mul ti kul -
tu ral ne para dig me, koja ozna ča va kul tur nu kate -
go ri za ci ju u zna ku esen ci ja li zma i, čak i dan-da -
nas, u odlu ču ju ćoj meri odre đu je per cep ci ju sve -
ta. Inter kul tu ral ni dis kurs seri ja la, koji pro ble ma -
ti zu je mul ti kul tu ral nost, oči tu je se na raznim
nivo i ma. U to se, s jed ne stra ne, svr sta va ju dava -
nje pred no sti hibrid nim bići ma i emo tiv ne veze
izme đu raznih stvo re nja. Dina mič na i, za raz li ku
od baj ke, neti po loš ka kon cep ci ja liko va i često

bol na potra ga za iden ti te tom dopuš ta ju da se u
pita nje dove de esen ci ja li stič ko raz u me va nje iden -
ti te ta i pro mo vi še shva ta nje iden ti te ta kao kon -
struk ta. Žanr je dru ga ravan. Baj ko vi ta fan ta stič -
na knji žev nost – ne samo kod Kor ne li je Fun ke –
ras po la že poten ci ja lom da aktu e li zu je i pre o bra zi
teme, moti ve i liko ve tipič ne za baj ku i time se
ovaj žanr kri tič ki pro miš lja. Autor ka pola zi od
inter kul tu ral nog poten ci ja la baj ki, izra že nog u
isto vet no sti moti va, i čini ga plod nim za svoj kri -
tič ki dis kurs poka zu ju ći da se baj ke ne mogu pri -
sva ja ti i funk ci o na li zo va ti kao esen ci ja li stič ka
obe lež ja poje di nih kul tu ra.20
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MÄRCHEN DER WELT HIN TER 
UND VOR DEM SPI E GEL 

– DAS INTER KUL TU REL LE 
WOR LDBU IL DING IN COR NE LIA 

FUN KES REI HE REC KLESS

Zusam men fas sung

Die hier vor ge nom me ne Unter suc hung von Cor ne lia
Fun kes Fan tasy-Rei he Rec kless kon nte, mit Rückgriff auf
die Met ho dik der post ko lo ni a len The o rie und die dort
veran ker ten Analyseka te go rien der Hybridität, der Alte -
rität und der Dif fe renz, das Spe zi fische des in der Rei he
veran ker ten inter kul tu rel len Dis kur ses auf ze i gen. Auf
ver schi e de nen Ebe nen wur de die kri tische Inten tion
bezüglich des mul ti kul tu rel len Para dig mas deu tlich, wel -
ches eine kul tu rel le Kate go ri si e rung unter essen ti a li -
stischen Vor ze ic hen bede u tet und die Wahr neh mung der
Welt auch aktu ell maßgeblich bestimmt. Der inter kul tu -
rel le, das Mul ti kul tu rel le pro ble ma ti si e ren de Dis kurs der
Rei he mani fe sti ert sich auf ver schi e de nen Ebe nen: dazu
gehört einer se its eine grundsätzliche Favo ri si e rung hy -
bri der Wesen oder auch emo ti o na ler Kon stel la ti o nen
zwischen unte rschi e dlic hen Wesen. Die dynamische und
im Gegen satz zum Märchen nicht typisi er te Kon zep tion
der Figu ren und ihre oft schmer zhaf te Suc he nach Iden -
tität erla u ben es, ein essen ti a li stisches Verständnis von
Identität zu hin ter fra gen und somit den Kon struktcha -
rak ter von Identität zu ver mit teln. Eine ande re Ebe ne ist
die je ni ge des Gen res. Die Märchenfantasy – nicht nur bei
Fun ke – verfügt über das Poten zial, für das Märchen
typische The men, Moti ve und Figu ren fort zuschre i ben,
zu verändern und sich so auch kri tisch mit dem Gen re
ause i nan der zu set zen. Fun ke gre ift das inter kul tu rel le
Poten zial des Märchens, das sich in der Motiv gle ic hhe it
aus drückt , auf und macht es für ihren kri tischen Dis kurs
fruc htbar, indem auf ge ze igt wird, dass Märchen nicht als
essen zi a li stisches Merk mal von Kul tu ren vere in nahmt
wer den können.

Schlüssel wör ter: Interkulturalität, Cor ne lia Fun ke,
Rec kless, Märchen, Fan tasy, Identität
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SAŽE TAK: Od kra ja XX sto lje ća pa do danas, baj ka se
u bosan sko her ce go vač koj knji žev no sti za dje cu pri bli ži -
la fan ta sti ci i posta la hibrid ni žanr sa oso be nim poe to -
loš kim obi ljež ji ma, koji isto dob no pri pa da i baj ci kao vrsti
i fan ta sti ci kao sku pi ni žan ro va. Uobi ča je ni baj ko vi ti hro -
no top je izmi je njen te se rad nja deša va u urba nim pro -
sto ri ma i ambi jen tu koji nagla ša va dimen zi ju savre me -
no sti. S tim u vezi, juna ci u savre me noj bosan sko her ce -
go vač koj baj ci nisu obli ko va ni pre ma una pri jed zada tim
pro jek ci ja ma žanra te se naj češ će pojavljuju kao antro -
po mor fi zi ra ni liko vi iz živo tinj skog svi je ta, poput onih iz
baj ki Mari je Feke te-Sul li van ili Muhi di na Šari ća. U baj -
ka ma Ran ka Pavlo vi ća liko vi su kon ci pi ra ni tako da nji -
ho vi karak te ri i svje to na zor budu u slu žbi etič kog dje lo -
va nja, dok u pri mje ri ma anti baj ke Rize Dža fi ća juna ci,
bez obzi ra na akci je, svje sno ili silom pri li ka, doži vlja va -
ju tra gič nu sud bi nu koja naj češ će zavr ša va nji ho vom
smr ću. U radu se pro pi tu ju nači ni kon stru i ra nja liko va u
savre me noj autor skoj baj ci i koli ko ti nači ni odstu pa ju od
funk ci ja juna ka u kla sič nim baj ka ma. 

KLJUČ NE RIJE ČI: baj ke, fan ta stič na pri ča, juna ci,
anti baj ka, bosan sko her ce go vač ka knji žev nost

Uvod

Dosa daš nja istra ži va nja potvr đu ju da je baj ka
jedan od žan ro va koji iza zi va naj ve će inte re so va -
nje čita lač ke publi ke te da se pre ma duži ni vre -
men skog peri o da i inten zi te tu dječ jeg inte re so va -

nja ne može upo re di ti ni sa jed nom dru gom knji -
žev nom vrstom. U raz li či tim kra je vi ma svi je ta
nazva na fairy tale, won der tale, magic tale, Zau ber -
mar chen, Wun der mac hen, con te mer ve il le ux, con te
de fees itd., baj ka do danas osta je jed nim od zani -
mlji vi jih pod ruč ja istra ži va nja teo ri je knji žev no -
sti, knji žev ne teo ri je, histo ri je knji žev no sti itd., ali
i etič ke kri ti ke, psi ho lo gi je, peda go gi je, kul tu ral -
nih i rod nih stu di ja, antro po lo gi je i sl. (Pašić Ko -
drić – Pečen ko vić 2020: 93). Baj ka, kao i svi jest o
tome šta je ona opće ni to, kroz vri je me se u knji -
žev no te o rij skom ali i recep cij sko-peda goš kom
smi slu i te kako mije nja la. 

Od vre me na Char le sa Per ra ul ta, kada iz usme -
ne tra di ci je pre la ze u umjet nič ku knji žev nost, u
evrop skoj ali i južno sla ven skoj knji žev no sti nije
bilo peri o da u kojem se baj ke nisu pisa le, niti
posto ji neka naci o nal na knji žev nost koja nema
svog pred stav ni ka u pro mo vi ra nju ovog žan ra. Po
tome ni bosan sko her ce go vač ka knji žev nost nije
izu ze tak.1
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1 U radu se kori sti ter min bosan sko her ce go vač ka knji žev nost,

koju je moguće pred sta vi ti kao inte gral nu cje li nu u čijim okvi -
ri ma supo sto je i inte r fe ri ra ju tri književne tra di ci je: hrvat ska,
bošnjačka i srp ska, te uz njih još i književne tra di ci je manji na,
poput jevrej ske i rom ske (Pečen ko vić 2021b: 16). U ova kvoj,



Od kada je kroz pero Bran ka Ćopi ća ušla u
bosan sko her ce go vač ku knji žev nu tra di ci ju, baj ka
je povre me no bila u foku su knji žev nih pre o ku pa -
ci ja auto ra za dje cu. 

U zbir ka ma U svi je tu medvje da i lep ti ro va (1940)
i Pri če ispod zma je vih kri la (1950), Ćopić je, po uzo -
ru na Ander se na, stvo rio obra zac autor ske baj ke u
kojoj su liko vi živo ti nje, pti ce, pri ro da. U tim baj -
ka ma nema čude snih bića i deša va nja, ali baj ko vi -
tost pri po vi je da nja, poe tič no-lir ski baj ko vi ti pasa -
ži i taj ne svi je ta pri ro de potvr đu ju da baj ke, iako
sat ka ne od novih ele me na ta, mogu biti jed na ko
orgi nal ne i tajan stve ne (Pečen ko vić 2020: 61).

Nakon Ćopi ća, u bosan sko her ce go vač koj knji -
žev no sti za dje cu baj ke su tokom XX sto lje ća pisa -
li Ljer ka Anić, Anđel ko Ristić, Šime Ešić i dru gi,
no tek će Ahmet Hro ma džić svo jim dje li ma uve -
sti čita o ce u 

vilin ski, čarob ni svi jet baj ki, u ambi jent šuma i
živo ti nja u kojem se na naj fan ta stič ni ji način doga -
đa ju lič no sti nje go vih knji ga, u koji ma pro go va ra
iskon ska pri ro da lju di našeg pod ne blja, i to u pone -
se nom, živom pri ča nju punom rit ma i dina mi ke
(Idri zo vić 1976: 109). 

Počet kom novog mile ni ja deša va se revi ta li za -
ci ja baj ke. One su domi nant na vrsta u knji žev nom
stva ra nju Jago de Ili čić, Lidi je Pavlo vić-Grgić,
Mari je Feke te-Sul li van, ali i uspje š no skre ta nje od
uobi ča je ne poe ti ke u opu su Isme ta Bekri ća, Rize
Dža fi ća, Ran ka Pavlo vi ća, Šime Eši ća, Muhi di na
Šari ća, Feri de Dura ković, Ran ka Riso je vi ća, Hu -
se i na Der vi še vi ća i broj nih dru gih pisa ca za djecu. 

Baj ke ovih auto ra saču va le su neke ele men te
žan ra, ali se umno go me i pri bli ži le fan ta sti ci,
posta ju ći hibrid ni žanr koji se isto vre me no može

nazva ti baj ka ma, ali i fan ta stič nim te ale go rij skim
pri ča ma. S tim u vezi, u dje lu Ide ja i priča: aspekti
teo ri je pro ze Mili voj Solar će istak nu ti da 

izme đu nove le i baj ke sigur no posto je pri je la zni
obli ci: priča o nekom doga đa ju iz sva ki dašnjeg živo -
ta, goto vo nepri mjet no skre ne u čude sno ili se
nakon for mu lačena  početka na sce ni poja ve liko vi
koji nisu odre đe ni jedi no kao kralj i kra lji ca, naj -
mla đi sin, zmaj ili kra ljev na, iako su svi jet nove le i
svi jet baj ke uve li ke različiti (2004: 266 –280). 

Savre me ni auto ri se u baj ka ma bave savre me -
nim pro ble mi ma odra sta nja i sazri je va nja te sli -
ka ju suko be u koji ma se glav ni junak bori. To su
naj češ će unu tar nji suko bi i bor ba sa samim
sobom, ali i vanj ski, izme đu liko va, ili pak sukob
juna ka sa sre di nom. Upra vo sukob posta je glav -
no sred stvo raz vi ja nja fabu le i kroz njih juna ci
baj ki otkri va ju svo je osob no sti, želje i hti je nja.
Razr je še nje kon flik ta dovo di ih do konač nog cilja,
a auto ra do fina li za ci je pri po vjed nog tek sta. 
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različitim tra di ci ja ma ispre ple te noj zemlji, nije čudo to što nje -
na književnost i kul tu ra nema ju uni la te ra lan karak ter i teže
mul ti kul tu ra li zmu, inter kul tu ra li zmu i tran skul tu ra li zmu. Su -
po sto ja nje različitih književnih tra di ci ja u okvi ru jed ne držav -
no-teri to ri jal ne cje li ne ublažava se duhom i ide ja ma vre me na,
općom narod nom atmos fe rom i zajed ničkim osjećajima pri pad -
no sti zavičajnom pro sto ru, što neu mit no vodi zbližava nju i
prožima nju (Isto: 19). S tim u vezi, srp ska i hrvat ska knji žev na
tra di ci ja vežu se i za knji žev nost susjed nih zema lja – Srbi je i
Hrvat ske – i ukla pa ju u šire, regi o nal ne toko ve, dok boš njač ka
knji žev na tra di ci ja osta je veza na za držav no-teri to ri jal ne gra -
ni ce Bosne i Her ce go vi ne. U inter vjuu Živ ku Male še vi ću (2009:
354) Ran ko Pavlo vić o tome kaže: „Nije, razu mi je se, Banja -
luka, kao i cije la Repu bli ka Srp ska uosta lom, izvan bosan sko -
her ce go vač kog kul tur nog miljea, ali joj to nima lo ne sme ta
(napro tiv!) da raz vi je čvr ste veze sa Srbi jom i da se, isto vre me -
no, inte griše u evrop ske kul tur ne toko ve.” Sva ka od nave de nih
tra di ci ja ima vla sti ta distink tiv na obi ljež ja koja su se raz vi ja la
tokom histo ri je, ali posto je i zajed nič ke karak te ri sti ke tih tra -
di ci ja pre ma koji ma se one i mogu pod ve sti pod zajed nič ki
naziv nik bosan sko her ce go vač ka knji žev nost.



Takva struk tu ra baj ke uvje tu je raz vi je nost
nara ci je koja je „jed no smjer no linij ska, bez digre -
si ja, dodat nih epi zo da, retar da ci ja i srod no ga”
(Škreb – Sta mać 1998: 183). Sve je sve de no na
akci ju kojom liko vi nasto je sti ći do cilja, savla da -
va ju ći pri tome broj ne pre pre ke. Sve nave de no
baj ke su apstra hi ra le kao jed no stav nost, izra že nu
akci jom liko va, a „ta ju je apstra hi ra nost pri ve la
mito loš kim, fan ta stič nim, ira ci o nal nim, pa i me -
ta fi zič kim pre dodž ba ma” (Isto: 183). Sa dru ge
stra ne, u usme nim baj ka ma su tipič ni karak te ri i
liko vi stal ni. 

Lista tipič nih baj ko vi tih liko va dobro je pozna -
ta. To su: kra lje vi, kra lji ce, prin ce ze, prin če vi, zma -
je vi, vješ ti ce, vile (koje mogu biti kume), patulj ci,
divo vi, zvi je ri (koje mogu biti zača ra ne) i tako dalje,
a u mno gim pri ča ma pro na la zi mo inter ak ci ju izme -
đu ovih izu zet nih liko va i rela tiv no obič ne dje ce i
nji ho vih rodi te lja, koji se neo bič nim stvo re nji ma ne
čude niš ta više od nas, čita te lja (Know les – Malm-
kjær 1996: 161–162).2

Za raz li ku od usme ne, baj ke savre me nih auto -
ra ima ju širo ku pale tu liko va, obli ko va nih u skla -
du sa savre me nim živo tom. Auto ri u baj ku uno se
ele men te savre me nog druš tva i kul tu re, a isti su
oči ti na raz li či tim razi na ma tek sta: u akci ji i nači -
nu pri ka zi va nja liko va, na temat sko-motiv skoj
razi ni, po upo tre bi jezi ka i slič no. Neke ele men te
auto ri uno se nesvje sno, jer su i sami dio te kul tu -
re, dok dru ge obli ku ju tako da budu bli ski savre -
me nim čita o ci ma:

Današnji auto ri jed nim su dije lom zasi gur no
svje sni dome ta i utje ca ja popu lar ne kul tu re te je
ugra đu ju u svo je književne svje to ve, možda baš
zato da bi svo jim dje li ma pri skr bi li auten tičnost i
recep tiv nost, da bi bili čita ni i prihvaćeni, bli ski
čita te lji ma s koji ma dije le istu društve nu stvar nost
(Kos-Lajt man – Slunj ski 2017: 74, 90).

Sim bo li za ci ja liko va u baj ka ma 
Mari je Feke te-Sul li van

Zbir ka Sire nin san prva je knji ga Mari je Feke -
te-Sul li van3, obja vlje na 1995. u Sin ga pu ru, gdje
je auto ri ca neko vri je me živje la, a na bosan ski
jezik je pre ve de na 2003. godi ne. Nasla nja ju ći se
na tra di ci ju baj ki Han sa Chri sti a na Ander se na,
pri če iz zbir ke Sire nin san dono se mnoš tvo antro -
pomorfiziranih juna ka iz živo tinj skog i bilj nog
svi je ta koji čuda pro na la ze u bor bi sa pre pre ka -
ma na putu ka boljem živo tu. 

Liko vi, veći nom iz živo tinj skog svi je ta, poseb -
ni su i dru ga či ji u odno su na svo ju oko li nu. Kla -
sič ni baj ko vi ti siže auto ri ca raz vi ja jedi no u baj ci
„Rubi ni u oči ma”. Glav na juna ki nja je siro maš na
i neu gled na dje voj ka koja je odra sla sa dje dom u
šumi i kojoj su naj bo lji pri ja te lji šum ske živo ti nje.
Pozna va ju ći jezik pti ca i komu ni ci ra ju ći s nji ma,
šum ske pti ce su je nazva le Din San („što na nji -
ho vom jezi ku znači Kćerka Dobrog Čovje ka”). 
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2 Izvor ni tekst: “The list of typical fairytale cha rac ters is well
known: Kings, Que ens, Prin ces ses, Prin ces, Dra gons, Witches,
Fai ri es (who may be God mot hers), Dwarfs, Giants, Beasts (who
may be enchan ted) and so on, and in many tales we find inter -
ac tion bet we en the se extra or di nary cha rac ters and rela ti vely
nor mal chil dren and the ir parents, who mar vel no more at the
extra or di nary cre a tu res than we, as rea ders do.”

3 Mari ja Feke te-Sul li van rođe na je 1965. u Sara je vu. Piše
pri če za dje cu i odra sle, pre vo di sa engle skog, a 2014. obja vi la
je roman Sara jev ski zido vi sud bi ne. Za dje cu je obja vlji va la sli -
kov ni ce, igro ka ze, baj ke i krat ke pri če. Srsta va se u pio ni re digi -
tal nog izda vaš tva u Jugo i stoč noj Evro pi. Osni va či ca je pro jek -
ta „Style Wri tes Now”, pokre nu tog 2010, a u kojem je obja vi la
mnoš tvo krat kih pri ča auto ra iz regi je koje su, pre ve de ne na
engle ski jezik, dostup ne širom svi je ta. Od 2013. čla ni ca je Druš -
tva pisa ca BiH. Za naj vi še svjet sko pri zna nje za dječ ju knji žev -
nost, Memo ri jal nu nagra du „Astrid Lind gren”, nomi ni ra na je
2021. godi ne. Neka od naj zna čaj ni jih nje nih dje la su: Sire nin
san (2003), Pod mor ni ca u sve mi ru (2016), Svje tlu ca ve pri če
(2019), Patu lja ste pri če (2018), sli kov ni ce Kaput za hra bre (2008),
Džep ni ušti pak (2009), zbir ka krat kih pri ča Sli ke iz nov ča ni ka
(2008), roman Sara jev ski zido vi sud bi ne (2014).



Neu gled na dje voj ka neo bič no lije pih, lju bi ča -
stih oči ju uda je se za prin ca što iza zi va nego do -
va nje kra lje vih poda ni ka i slu gu te se poči nju
došap ta va ti kako je prin če va iza bra ni ca ružna.
Čuv ši to, Din San poči nje liti suze koje se pre tva -
ra ju u div ne lju bi ča ste rubi ne. Princ je sva koj
poro di ci u kra ljev stvu poklo nio po jedan rubin i
obja snio da je dra go cje no kame nje ispla ka la nje -
go va žena. „Nakon toga niko više nije pome nuo
riječ ’ružno’ u sed mom kra ljev stvu. I prin ce za je
ste kla novi nadi mak: Rubi ni u očima” (Feke te-
-Sul li van 2020: 52).

U osta lim baj ka ma iz zbir ke, juna ci pri pa da ju
živo tinj skom svi je tu, sa kojim se dječija knji žev -
nost tra di ci o nal no pove zu je. Pro ma tra njem dje -
te ta i dje tinj stva kroz opti ku bio cen tri zma otkri -
va se dina mi ka živo tinj skog pri su stva u dječ joj
sva ko dne vi ci. Takva per spek ti va pret po sta vlja da
su dje ca odma le na pre di spo ni ra na za bavlje nje
živo tom, nje go vim neljud skim, kao i ljud skim
obli ci ma. Savre me na istraživa nja potvr đu ju da
dje cu pri vlače živo ti nje jer većina lju bi ma ca i
domaćih živo ti nja i u zre loj dobi zadržava juve -
nil ne karak te ri sti ke te dje ca na njih rea gi ra ju kao
na vršnja ke (Mel son 2001: 188). S dru ge stra ne,
dječja književnost pra ti inte re se dje ce, pa su liko -
vi često sami mali ša ni ili pak bića nalik na njih:
huma ni zi ra ne živo ti nje, bilj ke ili pred me ti s koji -
ma se dje ca mogu pois to vje ti ti.

U zbir ci Sire nin san, juna ci su slo nić Loli koji
se bori da osvo ji srce slo ni ce Nele, labud Dajan
koji maš ta da leti, zalju blje ni svi tac Pla men, za -
lju blje ne kor nja če Đi i Đa koje uče kako da še -
taju jed na uz dru gu, lep ti ri Mia i Teo koji se bore
za svo ju lju bav ne mare ći za oko li nu, pin gvin
Snje go frak koji je nosio samo bije lo odi je lo, liče -
ći više na Dje da Mra za nego na pin gvi na, papa gaj
Miko koji je nad mu drio okrut nog kra lja papa -
gaja, te zeči ca Jona koja je bila pre vi še lije pa i

pamet na te je zbog toga bila odba če na iz druš tva
osta lih ze čica. 

U naslov noj baj ci „Sire nin san” kao lik se poja -
vlju je Sret ni kamen, napo la biser – napo la sma -
ragd, koji zbog svo je nesa vr še no sti nije pri pa dao
ni car stvu bise ra niti sma rag da. Nakon što upo -
zna je Sire nu, koja se nije mogla odlu či ti da li pri -
pa da mor skom ili kop ne nom car stvu, shva ta ju da
ih to što ih čini dru ga či jim od osta lih ne čini nesa -
vr še nim, nego boga ti jim: 

Sire na je shva ti la da nije pri pa da la samo jed nom
domu. Dva doma je mogla nazva ti svo ji ma. Tako je
ona bila duplo sret ni ja od dru gih. Bila je boga ti ja,
a ne siro maš ni ja, ima ju ći dva uto čiš ta (Feke te-Sul -
li van 2020: 92). 

U veći ni pri ča iz zbir ke izo sta je čude snost, ali
auto ri ca zadr ža va dru ge ele men te žan ra: liko ve
(kra lje vi, prin če vi, prin ce ze), baj ko vi ti hro no top
(neo d re đe nost mje sta i pro sto ra), for mu la ti van
poče tak i kraj... Juna ci iz zbir ke nasto je da pre -
vla da ju suko be i izbo re se za sre ću. Sukob dobra
i zla je iskon ski u svim baj ka ma. 

Sve baj ke, i sve knji ge, bit ke su izme đu dobra i
zla, pone kad jed no stav ne, a pone kad slo že ni je, ali
sve vođe ne potre bom da na kra ju jed no pre vla da
nad dru gim. To, narav no, pod ra zu mi je va da je ju -
nak čita telj, ne nužno dobar, ali sva ka ko pobjed nik.
Pri hva ta nje hero ja kao na neodređeni način moral -
no super i or nog nužna je suspen zi ja nevje ro va nja.
Junak pobje đu je. To ne zna či da su akci je koje on
(ili ona) pod u zi ma po svo joj pri ro di isprav ni je ili po-
š te ni je od nepri ja te lje ve, poseb no kada se ana li zi -
ra ju do sit nih poje di no sti (Cul ling ford 1998: 5–6).4
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4 Izvor ni tekst: „All fairy tales, and all books sin ce, are bat -
tles bet we en good and evil, some ti mes sim ple and some ti mes
more com plex, but all dri ven by the need for one to pre vail ulti -
ma tely over the other. This impli es of cour se that the hero is



Živo tinj ski liko vi u knji žev no sti za dje cu uop -
će, pa tako i u baj ka ma, pri ka zu ju dra me rođe nja
i smr ti na dje ci pri stu pa čan način, u vri je me kada
su ti ljud ski doga đa ji skri ve ni od dje ce. Uz pomoć
živo ti nja, nove ili teš ke život ne situ a ci je dje ci se
čine manje stre snim i pri stu pač ni jim. Za živo ti nje
se sma tra da čine poseb no dje lo tvor ne mosto ve
pre ma dru goj dje ci i odra sli ma. Ova kav pri stup u
pro u ča va nju utje ca ja knji žev no sti sa živo tinj skim
liko vi ma na dje cu suge ri še da živo ti nje mogu
funk ci o ni ra ti kao sistem zna če nja kroz koji dje ca
daju smi sao i sebi i svom okru že nju. Ono što se
poseb no izdva ja kao lajt mo tiv, ne samo u ovoj
zbir ci nego i cje lo kup nom stva ra laš tvu Mari je
Feke te-Sul li van, jeste da biti dru ga či ji od dru gih
i izdva ja ti se iz mnoš tva nije neš to što bi tre ba lo
gle da ti sa podo zre njem, nego sa uva ža va njem
svih raz li či to sti (Pašić Kodrić – Pečen ko vić 2021:
204). Odsu stvo čude snog uda lja va ove pri če od
žan ra autor ske baj ke, a pri bli ža va ale go rij skim
pri ča ma za koje je, kako sma tra Zora na Opa čić
(2011: 25), karak te ri sti čan postu pak sim bo li za ci -
je liko va: antropomorfizirani lik doži vlja va sud -
binu koja je na neki način pouč na. Ona je bli -
ska život noj stvar no sti i uslo vlje na karak ter nom
ma nom juna ka ili nera zu mi je va njem druš tve nih
okol  no sti a što uti če na raz li čit zavr še tak pri če. 

Ale go rij ske pri če karak te ri stič ne su i po tome
što opo na ša ju for mu i sim bo li ku baj ke, ali se,
umje sto čude sne rav ni, pri po vje da nje zasni va na
skri ve nom zna če nju (Опа чић 2011: 425). 

Tako će se u zbir ci naći pri če o tome kako lju -
bav na kra ju pobje đu je sve pre pre ke („Rubi ni u
oči ma”, „Kra dlji vac boja”, „Kor nja če koje su htje -
le hoda ti zajed no”, „Svi tac”, „Loli je va supa”), ka-
ko je mogu će ostva ri ti svo je sno ve („Pati ke od
mje se či ne”), kako je mogu će osta ti svoj i dru ga -
čiji upr kos pri ti sci ma oko li ne i druš tva („Snje go -

frak”, „Sire nin san”, „Tuf na sta Jona”), te kako je
mogu će nad mu dri ti okrut nost („Pri če papa ga ja”). 

Ima ju ći u vidu potre be današ njih naj mla đih
čita la ca, Feke te-Sul li van nasto ji da im ponu di pri -
če koje su liše ne svih ste re o ti pa i pred ra su da, a
kroz liko ve u baj ka ma auto ri ca nasto ji dopri je ti
do mla dih čita te lja, kroz pri mje re im nude ći nači -
ne tole ri ra nja dru gih i dru ga či jih i pri hva ta nja
svo je raz li či to sti. 

Vilin ski svi jet u savre me noj baj ci 
Muhi di na Šari ća

Svi jet šum skih vila i baj ko vi tih pej za ža oži vio
je u roma nu Baj ka o gavra nu Gaku (2018) Muhi -
din Šarić.5 Poe ti zi ra ju ći svi jet pri ro de, inspi ri šu -
ći se pre da ja ma i legen da ma, Šarić dono si roman
o šum skom svi je tu koji ima svo je zako ni to sti a
kojim upra vlja ju šum ske vile. Riječ je o baj ko vi -
toj pri či o živo tu u pri ro di, podje li na dobro i zlo,
lju ba vi i pri ja telj stvu koji pra te glav nog juna ka,
gavra na Gaka, na putu odra sta nja i sazri je va nja.
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the rea der, not neces sa rily good but defi ni tely the win ner. The
accep tan ce of the hero as in some unspe ci fied waymorally
super i or is a neces sary suspen sion of dis be li ef. The hero wins.
It does not mean that the acti ons that he (or she) car ri es out
are in the ir natu re any more upright or fair than that of the
enemy, espe ci ally when analysed in any detail.”

5 Muhi din Šarić rođen je 1944. u Pri je do ru. Pisao je poe zi -
ju i pro zu za dje cu ali i odra sle. Prva zbir ka pje sa ma za dje cu,
Spa va li dan u mra ku, obja vlje na je 1976. godi ne. Nakon toga,
izdao je zbir ke Na kri li ma neba, Kada pla va pti ca sanja, Kolo
koza rač ko i zbir ku na tur skom jezi ku Mavi kus. Godi ne 1988.
obja vio je svo ju pozna tu zbir ku dječ je poe zi je Cvr ku tan ka,
roman Ben ko te dječ je dra me Vuk Dobri ca, Bla go u kov če gu, Pod -
va la, Raz go vor s Bran kom, Pri ja te lji iz veli ke šume i mno ge dru -
ge. Za svoj knji žev ni rad Šarić je više stru ko nagra đi van. Dobio
je nagra du „Kurir ček” iz Mari bo ra – za zbir ku poe zi je, Nagra -
du „Mali princ” – za dopri nos raz vo ju dječ je knji žev no sti u BiH,
knji žev nu Nagra du „Nasi ha Kapi džić-Hadžić” i mno ge dru ge.
I danas je vrlo akti van i piše poe zi ju za dje cu.



Roman-baj ka,6 koji izra sta iz tra di ci je raz vi je nih
baj ko vi tih pri ča i fan ta stič nih roma na, od XVII
sto lje ća pri su tan je u evrop skoj knji žev no sti, ali
je novi na u bosan sko her ce go vač koj knji žev no sti
za dje cu.

Baj ka o gavra nu Gaku ima zgu snu tu fabu la tiv -
no-nara tiv nu gra đu i epi zo dič nost, kao osnov ne
oso bi ne. Živo ti nje koje susre će mo u baj ci, upr kos
antro po morf nim zna čaj ka ma, auten tič ni su sta -
nov ni ci zemlje dje tinj stva. 

Osim emo ci o nal ne bli sko sti, zoo-bića uče stvu ju
u psi hič kom, edu ka tiv nom i odgoj nom raz vo ju dje -
te ta, te tako poma žu pozi tiv nom natu ra li stič kom
usmje re nju i poš to va nju pri ro de, ali i živo ti nja uop -
će (Kadrić 2010: 57). 

Sto ga bi se i dje lo Baj ka o gavra nu Gaku moglo
oka rak te ri zi ra ti i kao ani ma li stič ki roman u ko -
jem živo ti nje kao liko vi svi jet pro ma tra ju iz svo je
živo tinj ske vizu re i pona ša ju se kao u baj ka ma i
basna ma – posje du ju ći dar govo ra i razu mi je va -
nja izgo vo re nog. Sve u živo tu glav nog juna ka,
gavra na Gaka, pove za no je sa nje go vim pri rod nim
sta niš tem, Vili nom kosom, koje je ime dobi lo po
sta niš tu šum skih vila. 

Već na počet ku baj ke upo zna je mo se sa vilin -
skim svi je tom. Vile7 se javlja ju u svim evrop skim
kul tu ra ma te su se kod pisa ca i etno lo ga većinom
opi si va le „atri bu ti ma lje po te, ras koši te su naj -
češće bile kore lat lje po ti. Za narod koji je vje ro -
vao u vile ona je bila sim bol sreće, čežnje, lje po -
te” (Šešo 2016: 24). 

Dobre sta nov ni ke vile su šti ti le i poma ga le, a
nepo sluš ne, gra be žlji ve stro go su kažnja va le i tako
poku ša va le odr ža va ti pri rod ni red u šumi. Kri le su
se samo za vri je me veo ma toplih sun ča nih dana i
šti ti le svo ju osje tlji vu, bli je du put. Obič nim dani -

ma, slo bod no su šeta le šumom. Niko osim njih nije
ni zala zio na ove pro sto re. Bilo ih je lije po sre ta ti.
Bile su slo žne i dobro na mjer ne. Zato se čitav ovaj
kraj i nazi va Vili na kosa (Šarić 2018: 30).

Rad nja baj ke deša va se u car stvu dobre vile
Albi ne, no glav ni junak, gavran Gak, sazna je da
dru gi kraj šume pri pa da car stvu mra čaj ske vile
Zla ri ne u koje je dozvo lje na jedi no mržnja i koja
je šum ske živo ti nje pre tva ra la u kame ne figu re.
Pod tekst roma na je mito loš ka bor ba izme đu do -
bra i zla, lju ba vi i mržnje, bor ba u kojoj se dobra
i zla vila bore za vlast nad šum skim svi jetom. 

Stro ga podje la liko va na dobre i zle u baj ka ma
pruža dje ci infor ma ci ju o posto ja nju i pri su stvu zla
i vje ru da zlo mogu pobi je di ti samo upor ni i mudri
(Pašić Kodrić – Pečen ko vić 2021: 296). 

Zla vila Zla ri na želi da svi je tom vla da samo
mržnja:

U mra čaj skom car stvu, dozvo lje na je samo jed -
na vrsta lju ba vi! To je lju bav pre ma mržnji! Zami -
sli! – bila je jako uzbu đe na a glas joj se pro pi njao.
– Osno va ću ško lu mržnje! Napra vi ću park mržnje!
[...] Ni sun ce, ni mje sec neće moći pali ti svo je svje -
tilj ke. Tek tad će moje car stvo posta ti pre li je pi Mra -
čaj, u kom će samo povlaš te ni moći uži va ti u bes -
kraj noj i nadah nu toj lju ba vi pre ma mržnji (Šarić
2018: 58). 
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6 Više o pori je klu i tra di ci ji evrop skog i srp skog roma na-baj -
ke vidje ti u: Опа чић 2011. 

7 Per cep ci ja vila raz li ku je se u zapad no e vrop skim i istočno -
evrop skim zemlja ma. U bri tan skim mit skim pre da ja ma, vile su
mala šumska stvo re nja s kri li ma, a oku plja ju se oko cvijeća,
poto ka i jeze ra. U sla ven skoj mito lo gi ji, vile su baj ko vi te lje po -
ti ce, goto vo uvi jek u dugim bije lim, rje đe pla vim halji na ma,
duge zlat nožute počešlja ne kose, s modrim ili zele nim očima, s
cvjet nim vijen cem na gla vi, milo zvučnog gla sa, hitre i vit ke.
Oličenje su lje po te (Dra gić 2027: 222).



Gavran Gak nije tipi čan junak baj ke kojeg odli -
ku je sna ga, luka vost i neu stra ši vost, ali posje du je
oso bi ne koje ga čine juna kom a to su dobro ta i
nevi nost. U pri ro di Gak uči kako pre ži vje ti napa -
de jačih, kako se spa si ti od hlad no će, kako se
može vra to lom no letje ti, ali uči i naj te žu život nu
lek ci ju – da mu čovjek nije uvi jek naj ve ći nepri -
ja telj. Kada i sam zavr ši u car stvu Zla ri ne, Gaka,
nje go ve rodi te lje i pri ja te lje spa sa va Vilin ska kra -
lji ca. Nje na dužnost i oba ve za je bri nu ti za sta -
nov ni ke šume. Bez živo ti nja, šum skih sta nov ni -
ka, ni Vili na kosa ne bi bila to što jeste. Sve one,
zajed no sa svi je tom pri ro de, čine neras ki di vo je -
din stvo. 

Roman Baj ka o gavra nu Gaku meta fo rič na je
pri ča o lju ba vi. O lju ba vi rodi te lja Gra ka na i Aves
pre ma svo jim potom ci ma, o lju ba vi Gaka pre ma
GaGi, o lju ba vi gavra na i dje ča ka, Gaka i nje go vih
pri ja te lja, šum skih vila pre ma sta nov ni ci ma šu -
me... Liko vi u roma nu, iako pri pa da ju živo tinj -
skom svi je tu, ima ju ljud ske oso bi ne, a nji ho vim
dje lo va njem iska zu je se niz uni ver zal nih život nih
poru ka: da je smrt sastav ni dio živo ta, da lju bav
može spa si ti poje din ca i vra ti ti mu vje ru u život:
„Na svi je tu je sve pod lo žno vre me nu! Sve pro lazi,
umi re i nesta je! Jedi no je lju bav besmrt na! Za to,
neka vas ona vodi kroz život!” (Šarić 2018: 153).

Tran spo ni ra nje funk ci je juna ka 
iz usme ne u savre me nu baj ku 

Ran ka Pavlo vi ća

Iako baš ti ni ele men te for me iz usme ne tra di -
ci je, savre me na baj ka se tokom povi je sti odma kla
od usme ne tra di ci je i živi i raz vi ja se u skla du sa
savre me nim knji žev nim ten den ci ja ma. U savre -
me noj baj ci i dalje pra ti mo rad nju koja je nestvar -
na, ali se poja vlju ju liko vi koji su pove za ni sa živo -

tom i maš ta nji ma savre me nog čovje ka. No, nji -
hov put i ispu nja va nje zadat ka osla nja ju se na
narod nu tra di ci ju: 

Junak odla zi na put iz svi je ta sva ko dne vi ce u
pre dio nat pri rod nog čuda: ondje on susreće bajo -
slov ne sile i odno si odlučujuću pobje du: po povrat -
ku iz te otaj stve ne pusto lo vi ne junak bližnji ma
može dari va ti bla go da ti (Camp bell 2007: 54).

Jedan od auto ra koji je usme nu tra di ci ju utkao
u svo je baj ke je i Ran ko Pavlo vić.8 Ovaj Banja lu -
ča nin, nakon više od deset knji ga za odra sle,
osam de se tih godi na proš log sto lje ća počeo je pisa -
ti za dje cu. Među zbir ka ma poe zi je, pro ze i dram -
skih tek sto va, izdva ja ju se nje go ve baj ke, nasta le
pod uti ca jem usme ne tra di ci je. Pavlo vić sma tra
da čovjek vje ru je u posto ja nje nekog para lel -
nog, boljeg svi je ta a takav svi jet može da ponu di
baj ka: 

U njoj ne smi je sve biti ide a li zo va no, ma koli ko
bila fan ta stič na, mora iska zi va ti isti nu i pri ka za ti
zlo koje poput sto gla vih ažda ja vre ba sa svih stra -
na, ali mu i suprot sta vi ti dobru stra nu svi je ta, koja
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8 Ran ko Pavlo vić (1943, Banja Luka) vrlo je plo dan knji žev -
nik koji piše za dje cu i odra sle. Za naj mla đe je obja vio roman
Taj ne Kra lje vog Gra da, zbir ke pri ča (Baj ke za lije vo uho, Jarac u
pozo riš tu, Čistač obu će, Kuća na izle tu, Kula Kuli na bana, Voz,
tata i novi ne, Zlat no dol ske baj ke, Moć divlje osko ru še, Svi ra la od
ruži nog drve ta, Gita ri ja da u Ježe vi ci, Sti že sli kar, Pri či ni lo se u
Pri či nu i četi ri izbo ra), zbir ke pje sa ma (Šta jutro doruč ku je, Rasti
brže, to je lako, Basno vi te pje sme, Kad se uši zacr ve ne, Pje sme za
pri ča nje i Nova pla ne ta), dvi je sli kov ni ce, deset tek sto va za dječ -
ja pozo riš ta i pet na e stak radio-iga ra za dje cu. Zastu pljen je u
čitan ka ma, lek ti ri i broj nim anto lo gi ja ma. Za svo je stva ra laš -
tvo je više stru ko nagra đi van, izme đu osta log i naj zna čaj ni jim
doma ćim i regi o nal nim nagra da ma za knji žev nost. Za život no
dje lo nagra đen je pove lja ma Udru že nja knji žev ni ka Srbi je i
Udru že nja knji žev ni ka Repu bli ke Srp ske, a dobit nik je i Nagra -
de Aka de mi je „Ivo Andrić”. Bio je nomi no van za pre sti žnu
među na rod nu nagra du za knji žev nost za dje cu „Astrid Lind -
gren”.



po pra vi lu izla zi kao pobjed nik. Mla do biće kroz
baj ku upo zna je opa sno sti koje vre ba ju i jača svi jest
o tome da im se dobro tom može i mora suprot sta -
vi ti. Ako je pou ka iska za na nena me tlji vo, onda je
baj ka oprav da la uka za no povje re nje (Pavlo vić, pre -
ma: Mitrić 2021).

Nakon prve krat ke zbir ke, Baj ke za lije vo uho
(1985), u kojoj paro di ra naj po zna ti je doma će i
svjet ske baj ke, Pavlo vić obja vlju je Zlat no dol ske
baj ke, Taj ne Kra lje vog Gra da, Svi ra lu od ruži nog
drve ta, Moć divlje osko ru še, Prin ce zu u oblut ku i
dru ge. Ono što je kri ti ka uoči la kao naj zna čaj ni ju
karak te ri sti ku Pavlo vi će vih baj ki jeste uro nje nost
u tra di ci ju i usme nu pri ču, a ona je oči ta i na razi -
ni kon struk ci je liko va. Poput juna ka iz usme ne
tra di ci je, i liko vi iz Pavlo vi će vih baj ki obda re ni su
mudroš ću, hra broš ću i dobro tom, i biva ju nagra -
đe ni za svo ja dobra dje la. 

Zbir ka Prin ce za u oblut ku (2020) dono si dva -
de set sedam iza bra nih baj ki, rani je obja vlje nih u
Pavlo vi će vim zbir ka ma Zlat no dol ske baj ke, Moć
divlje osko ru še i Svi ra la od ruži nog drve ta. Liko vi
mahom poti ču iz real nog svi je ta, odli ku ju se vrli -
na ma, a na nji ho vom putu ih pra te nad na rav ni
pomoć ni ci ili pose žu za čudo tvor nim pred me ti -
ma. Uz pomoć čarob nog pred me ta ili pomoć ni ka,
deša va se tran sgre si ja real nog u fan ta stič ni svi jet.
Već u naslov noj baj ci upo zna je mo se sa siro ma -
hom Mrk šom koji oslo ba đa kra lja i nje go vu kćer -
ku čini zlog čarob nja ka. Poput Mrk še, i dru gi liko -
vi u zbir ci su poš te ni i iskre ni, sprem ni pomo ći te
su nagra đe ni za svo ja dobra dje la. U baj ci „Čudo -
tvor ni orah”, siro mah Bogi ša je ste kao bogat stvo
jer je pri hva tio ponu đen čarob ni orah umje sto
nad ni ce te tako spa sio poro di cu od gla di. U „Svi -
ra li od ruži nog drve ta”, mla dić je jedi ni zara đe ni
zlat nik dao usput noj pro la zni ci kako bi spa si la
svo je dije te a zauz vrat pri hva tio svi ra lu, kojom će
izba vi ti prin ce zu i ože ni ti se njo me. Za dobra dje -

la nagra đe na je i dje voj či ca Rok san da iz baj ke
„Kra lji ca iz poto ka”, Kosa ra iz „Čini zlog čarob -
nja ka” i dru gi. 

Liko vi iz ovih baj ki, poput onih iz usme ne tra -
di ci je, pro la ze put mito loške pusto lo vi ne koji se
iska zu je u obre di ma pro la za: raz dva ja nje – ini ci -
ja ci ja – povra tak (Camp bell 2007: 54). Da bi ostva -
ri li cilj, juna ci pri hva ta ju pusto lo vi nu: odla ze u
nepo zna to, pri hva ta ju savje te put ni ka i pro la zni -
ka, saža le se nad nemoć ni ma, oku ša va ju se u bor -
bi pro tiv nad moć ni jih i jačih, bore se sa sila ma
zla... To su liko vi iz naro da sa koji ma je mogu će
pois to vje ti ti se te oni sto ga nose tra di ci o nal na
ime na: Mili ca, Javor ko, Jasen ka, Lju bi ca, Miha i -
lo, Vasi li je, Bosilj ka, Dobro sav, Radan... No, pri -
mjet no je da Pavlo vić svo jim juna ci ma daje i
imena povi je snih ili mito loš kih lič no sti (Tvrt ko,
Hra ni slav, San dalj, Mili ca, Perun...) te i na taj
način stu pa u suod nos sa tra di ci jom.

No, nisu samo lju di glav ni juna ci u ovim baj -
ka ma. U baj ci „Zve zda pada li ca i sve tlu ca vi svi -
tac”, poja vlju je se zvi je zda koja se jed ne veče ri
naš la u Gustoj šumi. Umiv ši se u čarob nom poto -
ku, zvi je zda se pre tvo ri u dje voj ku, a isto se desi i
svi cu koji se pre tvo ri u mla di ća: 

Iz izvo ra je odjed nom izra stao sta sit mla dić.
Šum ski boro vi su mu dari va li vitak stas, sto let ni
hra sto vi sna gu i dugo več nost, žubo ra vi poto ci umi -
lan glas, tre pe ra ve bre ze tala sa stu kosu, a raz gra -
na ti jase no vi oči boje mla dog liš ća (Павло вић
2020: 100). 

Pavlo vić zadr ža va struk tu ru narod ne baj ke sa
oka me nje nim topo si ma, usta lje nim počet kom i
kra jem, kao i dru gim bit nim ele men ti ma, ali odu -
sta je od delo ka li za ci je i deper so na li za ci je, pa tako
pored ime na glav nih liko va u baj ka ma sazna je mo
i da se veći na pri ča deša va u oko li ni sela Gru ba či
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(Prin ce za u oblut ku, Moć divlje osko ru še) ili Zlat ni
do (Zlat no dol ske baj ke). Tre nu tak pre la ska iz real -
nog u fan ta stič no, u kojem pri ča popri ma novi
oblik, deša va se „kad se junak fan ta stič ne pri če
(a sa nji me i impli cit ni čita lac) nađe pred vra ti ma
fan ta stič nog svi je ta” (Vuko vić 1989: 161): 

Čim sti go še do brv na re, sta rac uze jedan žir,
ogu li s nje ga lju sku i sta vi ga mač ku u usta. Kad ga
sažva ka i pro gu ta, mačak se pre tvo ri u lepog, sna -
žnog mla di ća. Sta rac dru gi žir dade zeči ću. Dok si
trep nuo okom, nesta de zeči ća, a pred nji ma se stvo -
ri lep deča čić, dubo kih pla vih oči ju i duge zla ta ste
kose (Павло вић 2020: 32).

Važno je napo me nu ti da sve baj ke iz zbir ke
ima ju sre tan kraj te, poput baj ki iz usme ne tra di -
ci je, nose sna žne etič ke poru ke. Lju bav i dobro
uvi jek pobje đu ju zlo. One ne nasto je da izbjeg nu
didak ti ci zam, napro tiv, kako sma tra autor, one
mogu pou či ti čita te lja bit nim ljud skim vri jed no -
sti ma i biti mu puto kaz u živo tu. A to je mogu će
posti ći jedi no kada se pri ča ispri ča, zapi še i kada
se pre ne se najmla đim gene ra ci ja ma: 

Kao što veče nika da ne može vide ti lepo tu jutra,
oku pa nog rosom i oba sja nog zra ci ma mla dog sun -
ca, i kao što jutro ne može uro ni ti u čari pred ve čer -
njeg rume ni la, tako ni neis pri ča na pri ča nika da ne
može dopre ti do ono ga koji voli da se u san uljulj -
ku je slu ša ju ći o sud bi na ma juna ki nja i juna ka nad
koji ma roni mo suze ili se divi mo nji ho vim junaš -
tvi ma (Павло вић 2020: 136).

Juna ci anti baj ke u zbir ci 
Pri če iz Tajan stve ne šume Rize Dža fi ća

Nakon više go diš nje knji žev ne šut nje, Rizo Dža-
fić9 je 2021. obja vio zbir ku Pri če iz Tajan stve ne
šume, koja dono si jeda na est pri po vi je da ka. Na -

slov na pri ča je okvir na i u sebi sadr ži još tri raz li -
či te baj ko vi te nove le. U prvoj pri či, „Čuda iz Ta -
jan stve ne šume”, pri po vje dač nas uvo di u svi jet
mješ ta na sela Kame ni ca u čijoj bli zi ni se nala zi
Tajan stve na šuma, kao pove zni ca svih doga đa ja o
koji ma se pri po vi je da u zbir ci. Na taj način ispi -
su je se i jed na vrsta laba vo kom po ni ra nog roma -
nesk nog tki va, unu tar kojeg se pri če mogu išči ta -
va ti i kao zaseb ni tek sto vi, ali i kao jedin stve na i
cje lo vi ta struk tu ra. Tu struk tu ru uve zu je motiv -
ska, pro stor na i vre men ska kate go ri ja.

Sam eti mon ostva ren je kroz Tajan stve nu šu -
mu koja je izvor „čuda o koji ma su u Kame ni ci
godi na ma pri ča li” (Dža fić 2021: 5). Od usme ne
baj ke autor pre u zi ma osnov ne struk tur ne ele -
men te, počev ši od for mu la tiv nog počet ka („Bila
u Kame ni ci dje voj ka, toli ko lije pa da se o njoj u
okol nim seli ma i na pre li ma pričalo”), zatim po -
vrš nost u opi si va nju glav nih juna ka („U Kame ni -
ci su živje li jed na dje voj ka i jedan momak. Bili su
vedri i vese li, nasmi ja ni i raz go vor ni, samo se ni -
kad nisu dru ži li sa osta lim dje voj ka ma i mom ci -
ma”...), hro no top baj ke koji je neo d re đen („neka -
da dav no, u jed nom selu...”), posto ja nje svi je ta
fan ta sti ke (Tajan stve na šuma kao sre diš te fan ta -
stič nog svi je ta), posto ja nje čarob nih pred me ta i
pre tva ra nje... No, za raz li ku od baj ki iz usme ne
tra di ci je, koje anti ci pi ra ju sre tan kraj, Dža fi će ve
pri če zavr ša va ju kao anti baj ke ili zlo kob ne baj ke.
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9 Rizo Dža fić rođen je 1945. u Bosan skoj Kru pi. Pisac za dje -
cu i pro fe sor Dje či je knji žev no sti na Uni ver zi te tu u Biha ću,
autor je pre ko dva de set knji ga za dje cu i odra sle. Za dje cu je
obja vio zbir ke pri ča: Očev zavi čaj, Neis pri ča na pri ča, Azra i lo vi
oko, Oče va sje ki ra, Veli ki let i Moj otac, zbir ke pje sa ma Nagla vač -
ke i Taj ne bes kraj ne, igro ka ze Slo bo da i Uči te lji ca i sli kov ni ce
Šare ni most, Mlin na rije ci Uni i Puto va nje mač ka Buce. Za poe -
zi ju i pro zu više stru ko je nagra đi van, zastu pljen u izbo ri ma,
pre gle di ma i anto lo gi ja ma savre me ne dječ je poe zi je i pro ze, u
čitan ka ma i škol skoj lek ti ri. Član je Druš tva pisa ca Bosne i Her -
ce go vi ne.



Pri če sa zatvo re nom sli kom sve ta, koje ne pru -
ža ju izlaz i spas, u koji ma se poje di nac ose ća upla -
šen pred domi nant nim zlom, nemo ćan da mu se
suprot sta vi, nazi va mo anti baj ke ili zlo kob ne baj ke
[...] Arhe tip ski moti vi baj ke inver to va ni su pa se
ume sto opti mi stič kog zavr šet ka, koji pod ra zu me va
da junak posle mno gih pre pre ka i nepri jat no sti
uspe va da ostva ri sre ćan život, nudi zlo kob na sli ka
sve ta, suprot na logi ci baj ke (Опа чић 2011: 29).

Tako će u pri či „Muza fer i Nura”, nakon tra -
gič ne smr ti mla di ća i dje voj ke umri je ti i glav ni
junak Muza fer. Glav na juna ki nja Nura nesta la je
i nikad se više nije vra ti la („Naga đa li selja ni šta
se sve moglo desi ti, ispre da li raz ne pri če o Nuri i
Muza fe ru, ali niko tač no nije znao kako je to bilo”
– Dža fić 2021: 14). U pri či „Dje vo jač ko vre lo”,
glav na juna ki nja se baca u vre lo ispod sti je ne, dok
će u pri či „Mla dić i dje voj ka” mješ ta ni sela ubi ti
glav ne juna ke i gur nu ti ih u dubo ki ponor. Juna -
ku iz pri če, glav na juna ki nja Kru pa na dola zi u san
i govo ri mu kako će doći do nje zi nih oda ja i kako
pobi je di ti diva Ara pa gu. Nakon što je uči nio kako
mu je u snu reče no, mla dić je nestao i od tada ni
nje ga ni Kru pa nu niko nije vidio. 

Za raz li ku od baj ke iz usme ne tra di ci je, u kojoj
juna ci biva ju nagra đe ni za dobro dje lo, doče ka ju
prav du i sre tan zavr še tak, u Dža fi će vim anti baj -
ka ma juna ci su sprem ni pri hva ti ti tra gič nu sud -
bi nu i ne vje ru ju da se ona može izbje ći nji ho vim
dje lo va njem. Kriv nja, nesret na sud bi na ili nesret -
ni splet okol no sti vode juna ke ka nji ho vom konač -
nom kra ju. I upra vo u kra ju, Jol les (2000) pro na -
la zi osnov nu raz li ku izme đu baj ke i anti baj ke –
prva zavr ša va sret no, a dru ga ima tra gi čan kraj.10

U stu di ji Jed no stav ni obli ci ovaj autor akce nat sta -
vlja na pojam tra gičnost. „Tra gičnost, možemo
ovdje reći, jest opre ka izme đu svi je ta što smo ga
osje ti li naiv no nećudorednim i naših naiv no etič -
kih zahtje va upućenih zbi va nju” (Jol les 2000: 224).

Završ ni dio sva ke od nave de nih pri ča odlikuje
se osje ća jem bez na de žno sti, a juna ci ovih pri ča
ne sret ni su u ostva re nju lju ba vi, bore se sa egzi -
sten ci jal nim pita nji ma, suo ča va ju sa osu dom oko -
li ne i redom skon ča ju tra gič no. 

Zaklju čak

U XXI sto lje ću, baj ke se u bosan sko her ce go -
vač kom kon tek stu otva ra ju pre ma eks pe ri men ti -
ra nju, od rede fi ni ra nja baj ko vi tih rekvi zi ta, šire -
nja temat sko-motiv ske struk tu re, do destruk ci je
temelj nih odred ni ca žan ra. Savre me nost koju au -
to ri uno se i koja je u stal noj inter fe ren ci ji sa arha -
ič nim ele men ti ma žan ra, obli ku je svje to na zo re,
ponašanje i izgled liko va, uvo di aktu al ne teme itd.
U savre me noj knji žev no sti za dje cu nje zi ni utje -
ca ji naj o či ti su na razi ni liko va. Umje sto kra lje va
i prin če va, antro po mor fi zi ra ni liko vi pre u zi ma ju
funk ci je juna ka i bore se sa neprav dom. Inter ak -
ci ja izme đu liko va i čita te lja pro mo vi ra se na na -
čin da iste pod sti ču čita o ce na zaključ ke o na mje -
ra ma, osje ća ji ma i moti vi ma liko va koji nisu eks -
pli cit no nave de ni, ali se suge ri šu nji ho vim pona -
ša njem, govo rom i miš lje njem. U ovim baj ka ma
mogu se pro či ta ti nove dimen zi je heroj stva i svje -
dočenja o pro mje na ma koje se dešava ju u savre -
me nom svi je tu. Ne tre ba biti poseb no sna žan,
mudar ili bogat da bi se pro naš la sre ća. Dovolj no
je sli je di ti svo je sno ve i srce, biti odan i iskren i
uzvra ća ti dobro tom. 
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10 Dža fi će vi juna ci skon ča ju, kako je to Jol les opi sao, baš kao
juna ci anti baj ke: „neki dječak baštini manje od svo je braće,
manji je, glu plji od svo je oko li ne; dje cu siro mašni rodi te lji
napuštaju ili ih maćeha i očuh zapo sta vlja ju; mla doženja se
rasta je od pra ve nevje ste, lju di dospi je va ju pod moć zlo du ha...”
(Jol les 2000: 225).



Sa dru ge stra ne, u bosan sko her ce go vač kom
kon tek stu, kao novi na, javlja se i anti baj ka. U njoj
izo sta je idi lič na sli ka dje tinj stva i sre će mo juna -
ke koji su osu đe ni na stra da nje i koji svje sno,
vođe ni unu traš njim pori vi ma, bira ju put na ko -
jem su osu đe ni na pro past. Time se potvr đu je da
se savre me na bosan sko her ce go vač ka baj ka mije -
nja i pro na la zi nove obli ke i novu sadr ži nu, poput
baj ki iz osta lih susjed nih knji žev no sti. 
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град: Учи тељ ски факул тет Уни вер зи те та у Бео гра ду,
2011. 

NOVI KONCEPTI JUNAKA U SAVREMENOJ BOSANSKOHERCEGOVAČKOJ BAJCI

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/01   39



Vil da na R. PEČEN KO VIĆ

NEW CON CEPTS OF HERO ES
IN THE CON TEM PO RARY 

BOSNIAN-HER ZE GO VI NIAN FAIRY TALE

Sum mary

From the end of the 20th cen tury until today, fairy
tales in Bosnia and Her ze go vi na chil dren’s lite ra tu re
have appro ac hed fic tion and beco me a hybrid gen re with
spe cial poe tic fea tu res, which simul ta ne o usly belongs to
fairy tales as a lite rary gen re and fic tion as a gro up of
gen res. The usual fairy-tale chro no to pe has been chan -
ged, so the action takes pla ce in urban spa ces and in an

envi ron ment that emp ha si zes the dimen sion of moder -
nity. In this regard, the hero es in con tem po rary Bo -
snian-Her ze go vi nian fairy tale are not sha ped accor ding
to pre de ter mi ned pro jec ti ons of the gen re, and anthro -
po morp hi zed cha rac ters from the ani mal world most
often appe ar as hero es. On the other hand, in the exam -
ples of anti-fairy tales that we will pre sent in the paper,
the hero es, regar dless of the ir acti ons, con sci o usly or by
for ce of cir cum stan ces, have a tra gic fate that usu ally
ends in the ir death. The paper exa mi nes the ways of con -
struc ting cha rac ters in a modern aut hor’s fairy tale and
how much they devi a te from the fun cti ons of hero es in
clas si cal fairy tales.

Keywords: fairy tales, fan ta stic story, hero es, anti-
fairy tales, Bosnian-Her ze go vi nian lite ra tu re
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САЖЕ ТАК: У бај ка ма уло гу пома га ча има ју бића,
живо ти ње, при род не силе или пред ме ти који глав ном
јуна ку пома жу да савла да про стор и пре ва зи ђе пре пре -
ке. У народ ним бај ка ма глав ни јунак ту помоћ заслу -
жу је јер њего во пона ша ње пре ма пома га чи ма карак -
те ри ше етич ност. У неким аутор ским бај ка ма дола зи
до про ме не ових обра за ца дело ва ња у више пра ва ца:
1) пома га чи из спо ља шњег про сто ра бива ју поме ре ни
у уну тра шњи про стор бића јуна ка; 2) пома га чи су
пасив ни, тј. оче ки ва на помоћ изо ста је; 3) пома га чи се
при вид но тран сфор ми шу у ште то чи не. Наве де ни мо -
де ли пред ста вља ју један од начи на ино ви ра ња савре -
ме не аутор ске бај ке у одно су на народ ну јер дола зи до
поме ра ња функ ци је пома га ча, тј. до њеног при вид ног
губље ња и/или инвер зи је. Тиме аутор ске бај ке упу ћу -
ју дете ту важну пору ку: да ће до неких сазна ња и исти -
на доћи само стал но, да је реч о про це су који може
бити тежак, али да мора веро ва ти у соп стве не потен -
ци ја ле.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: аутор ска бај ка, дете, народ на бај -
ка, пома гач, ште то чи на, функ ци ја пома га ча

Увод

Бај ке су фан та стич не при че у који ма побе -
ђу је добро. Tриjумф добра на кра ју бај ке запра -
во пред ста вља побе ду људ ско сти и пока зу је да
је бај ка, било да је реч о народ ној или аутор -
ској, „наста ла као резул тат нај ду бљих про ми -

шља ња” и да чини „вели ку але го ри ју и мета фо -
ру живо та” (Смиљ ко вић 2006: 24). Она због
тога, по мишље њу Гро зда не Олу јић, пома же
дете ту не само да одра сте и уђе у рав но те жу са
самим собом већ и више од тога, „пома же дете -
ту да стиг не до сво је скри ве не сушти не”, да у
себи про на ђе скри ве ну сна гу у кључ ним тре ну -
ци ма живо та (Олу јић 2011: 13). 

На путу ка оства ре њу сре ће јунак народ не
бај ке није сам. Он у бор ба ма и иза зо ви ма доби -
ја помоћ од ово стра них или оно стра них бића,
живо ти ња, пер со ни фи ко ва них сила при ро де
или пред ме та који има ју магич на свој ства. Сви
они пред ста вља ју пома га че, а Вла ди мир Проп
(В. Пропп) њихо ву функ ци ју издва ја као јед ну
од ста бил них у фол клор ној бај ци (1982). На
Про по ву Мор фо ло ги ју бај ке пози ва се и Све тла -
на Јашки на, наво де ћи да фол клор ни пома гач
увек има добру вољу пре ма глав ном јуна ку и да
је њего во поја вљи ва ње важно у нара ти ву бај ке
(Yashki na 2016: 37). Оно је важно и због тога
што пома га чи у народ ној бај ци има ју уло гу да
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глав ном јуна ку омо гу ће, на нај бр жи и нај лак -
ши начин, „савла да ва ње про сто ра, пре ва зи ла -
же ње пре пре ка и оства ре ње циља” (Стан ко вић-
-Шошо 2006: 69). Пома га чи су важни за успех
потра ге или јуна ко вог путо ва ња (Khik ma tov na
Akhme do va 2021: 98), јер омо гу ћа ва ју пре вла -
да ва ње гра ни ца реал ног и оно стра ног све та
(Lot man 1976). Ива на Мијић Немет исти че да 

[ч]удотворни помоћ ник или сред ство, уко ли ко је
пред мет или осо би на у пита њу, у усме ној бај ци
се уво ди као поклон и обу хва та пет функ ци ја:
пре ме шта ње јуна ка кроз про стор, укла ња ње не -
во ље или недо стат ка, спа са ва ње од поте ре, реша -
ва ње тешких зада та ка и јуна ко во пре о бра жа ва -
ње (2011: 26). 

У аутор ској бај ци се задр жа ва ју и/или пре о -
бли ку ју, тран сфор ми шу и губе неке од прет ход -
но наве де них функ ци ја пома га ча. Њихо во задр -
жа ва ње пред ста вља везу ове књи жев не врсте са
усме ном књи жев но шћу, кон крет но, народ ном
бај ком као теко ви ном из које је изни кла, па
Сне жа на Шаран чић-Чуту ра ука зу је на то да
„пози ва ње на усме ну књи жев ност обез бе ђу је
сва ком поје ди нач ном делу неку врсту поли фо -
нич но сти” (2006: 145). Са дру ге стра не, у раз -
ли чи тим врста ма тран сфор ма ци је и пре о бли -
ко ва ња њихо вих функ ци ја испо ља ва ју се ства -
ра лач ка сло бо да и кре а тив ност ауто ра. То се
наро чи то запа жа када је реч о функ ци ји пома -
га ча да јуна ку пру же помоћ у савла да ва њу пре -
пре ка, како би пре шао гра ни це све то ва, јер то
нису, као у народ ној бај ци, само гра ни це изме -
ђу ово стра ног и оно стра ног, већ и гра ни це које
одва ја ју про сто ре успи ња ња и лич ног напре до -
ва ња јуна ка. При томе дола зи и до про ме не
обра за ца дело ва ња пома га ча, што омо гу ћа ва да
се њихо ва функ ци ја про бле ма ти зу је. Реч је о
томе да се не испу ња ва ју неки од оче ки ва них

соци јал них обра за ца пона ша ња, првен стве но
онај да је у народ ној бај ци помоћ коју глав ни
јунак доби ја заслу же на, било тиме да се јунак с
пошто ва њем одно си пре ма пома га чу или пак
тиме да га заду жу је неким етич ким чином.
Ната ша Стан ко вић-Шошо у отво ре ном про сто -
ру народ не бај ке, у одно су јуна ка пре ма пома -
га чи ма, пре по зна је ува жа ва ње соци јал них нор -
ми кому ни ци ра ња, јер се јунак поздра ви са
пома га чем, послу ша га или одго во ри на пита -
ње, а у хтон ском про сто ру бај ке заду жу је га
пле ме ни тим поступ ком, чиме и у првом и у
дру гом слу ча ју актив но и кон струк тив но делу -
је, што „омо гу ћа ва и пово љан исход њего вог
путо ва ња” (Стан ко вић-Шошо 2006: 67). У број -
ним савре ме ним аутор ским бај ка ма дово ди се
у пита ње прет ход но наве де но соци јал но пона -
ша ње и кон струк тив но дело ва ње глав них јуна -
ка пре ма пома га чи ма, што за после ди цу може
има ти и поме ра ње функ ци је пома га ча коју
ћемо истра жи ти у настав ку рада.

Дело ва ње јуна ка пре ма пома га чи ма 
и њего ве после ди це

Мари ја на Попо вић ука зу је на то да етич ке
запо ве сти бај ке, све јед но да ли је реч о аутор -
ској или народ ној, нала жу „да је нужно бити
добар пре ма дава о ци ма; тре ба иза бра ти нај не -
у глед ни ји пред мет, нај о па сни ји пут, дру гим
речи ма, нај го ру могућ ност” (2013: 62). Упра во
је тај етич ки моме нат, тј. добро та, ини ци ја тор
помо ћи коју глав ни јунак доби ја од пома га ча и
у број ним аутор ским бај ка ма. У бај ци „Шума
Стри бо ро ва” Ива не Брлић Мажу ра нић (2018:
49–55), бака доби ја помоћ од убо ге девој чи це
којој је помо гла тако што јој је окр пи ла рукав,
а девој чи ца јој зауз врат покла ња све жањ лучи
из које ће, када се рас плам са, иско чи ти „Дома -
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ћи”, „мужи ћи од једва по лак та” (Исто: 51). Они
ће баки раз га ли ти срце и помо ћи јој у тешким
ситу а ци ја ма. Мио мир Милин ко вић уоча ва да у
овој бај ци посто је изве сне слич но сти са струк -
ту ром и сти лом фол клор не бај ке, а које се огле -
да ју „у моти ву зми је-девој ке, зле сна хе, зача ра -
не шуме и магич ног бро ја три” (2013: 50). Томе
бисмо могли дода ти и захвал ног пома га ча који
јуна ку, тј. јуна ки њи, пре да је дар који има магиј -
ска свој ства. Међу тим, оно што је ново, тј. пост -
мо дер но јесте „побе да еро са над ето сом” (Mol -
va rec 2016: 328), јер мла дић, тј. син ради кога
је мај ка под не ла жртве, не дожи вља ва ини ци ја -
ци ју као чин лич ног сазре ва ња, већ оста је „не-
зре ла, недо ра сла једин ка, гото во као објект над
којим доми нант ни жен ски лико ви доби ја ју при -
ли ку демон стри ра ти свој етич ки плус или ми-
нус” (Isto: 328).

У неким аутор ским бај ка ма, баш као и у
народ ним, јуна ци због сво је етич но сти доби ја -
ју помоћ од дру гих бића, што је илу стро ва но
прет ход но наве де ним при ме ром. Поред тога,
број не аутор ске бај ке са народ ним пове зу је и
то што се у уло зи пома га ча нала зе живо ти ње
чија помоћ пред ста вља захвал ност, одно сно
узвра ћа ње добро чин ства које им је ука зао глав -
ни јунак. То се, на при мер, уоча ва у бај ка ма
бра ће Грим, које се, као што је позна то, као и
бај ке Шар ла Пероа, осла ња ју на тра ди ци ју јер
су их ауто ри „пре ра ђи ва ли на осно ву усме них
вари ја ци ја” (Сто ја но вић 2021: 45). Реци мо, у
бај ци „Пче ли ња мати ца” (Бра ћа Грим 1966: 40–
41) глав ном јуна ку, нај мла ђем царе вом сину
Тупав ку, помо гли су мра ви, пат ке и пче ле, које
је јунак зашти тио од сво је без об зир не и суро ве
бра ће. У бај ци „Бела зми ја” (Исто: 42–45) јуна -
ку пома жу живо ти ње – рибе, мра ви и пти це
(гавра но ви), испо ља ва ју ћи тако захвал ност што
им је јунак помо гао. И у Андер се но вој бај ци

„Пал чи ца” (2005: 3–20) функ ци ју пома га ча има
пти ца – ласта којој је девој чи ца помо гла, тј.
спа си ла јој живот.2 Ласта је на учи ње но добро -
чин ство узвра ти ла пома жу ћи јуна ки њи да
побег не од живо та у кртич ња ку, дубо ко под
земљом, чиме се упу ћу је пору ка да пре ма свим
бићи ма која су сла ба и/или угро же на мора мо
бити пле ме ни ти. У бај ци „Прстен на мор ском
дну” Десан ке Мак си мо вић (2012: 364–365), ста -
ри мор ски јеж пома же девој чи ци тако што про -
на ла зи њен злат ни прстен који је неста шни
мор ски талас однео у дуби не. Да би јој помо гао,
он је ани ми рао мор ски свет: кора ле у црве ном
гра ду, сун ђе ре, мор ске сасе, пау ко ве, зве зде и
шкољ ке, па Јеле на Сто шић Јовић запа жа да
Десан ка Мак си мо вић у ожи вља ва њу мор ског
дна „потен ци ра сву уза јам ност која посто ји у
све ту биља ка и живо ти ња” (2017: 88). Пажњу
при вла чи и то што у овој бај ци мор ски јеж има
уло гу при кри ве ног пома га ча у одно су на јуна -
ки њу; он, наи ме, девој чи ци не откри ва сво је
при су ство и она оста је у заблу ди да јој је прстен
вра тио талас кога је моли ла за помоћ. Иако
при кри ва ње пози ци је и уло ге пома га ча у одно -
су на јуна ка пред ста вља ино ва тив ни посту пак у
струк ту ри аутор ске бај ке, пре по зна је мо у њему
и уни вер зал ну ети ку која је умет нич ки пре о -
бли ко ва на и ситу и ра на у антро по мор фи зо ва ни
мор ски свет, а чије се поре кло наслу ћу је у при -
чи о ано ним ном пома га чу, Добром Сама ри ћа -
ни ну који пома же туђи ну у нево љи (в. Јеван ђе -
ље по Луци 1993: 75).

Међу тим, у неким савре ме ним аутор ским
бај ка ма запа жа мо и при ме ре деструк тив ног
дело ва ња јуна ка пре ма ани мал ним пома га чи -
ма, што дово ди до њихо ве при вид не тран сфор -
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ма ци је у ште то чи не. На при мер, у бај ци Гро зда -
не Олу јић „Пла ва лиси ца” (2011: 304–308),
пред глав ном јуна ки њом, умор ном и глад ном
прин це зом, лиси ца изми че и хра ну и посте љу
како би прин це за нау чи ла живот ну лек ци ју – да
пре ма дру ги ма не тре ба бити охол и сви реп.
Јуна ки ња дожи вља ва поно вље ну про ве ру када
на сне гу и леду, иако и сама про мр зла, пома же
лиси ци дају ћи јој сво ју тан ку сви ле ну кошу љу.
Зато бива награ ђе на пре о бра жа јем лиси це у
мла ди ћа, али пра ву награ ду запра во пред ста -
вља уну тар њи пре о бра жај којим јуна ки ња од
охо ле и себич не осо бе коју нико „ника да није
чуо да каже ’хва ла’”, осо бе око које се почео
„шири ти круг само ће” (Исто: 304), поста је ем-
па тич на и спрем на да делу је, тј. да се жртву је
за дру ге и у ситу а ци ја ма када је и њој тешко. 

У бај ци „Месе чев цвет” Гро зда не Олу јић
(Исто: 37–43) глав ни јунак, дечак Ведран, сео
је на мра ви њак и, када су мра ви поче ли да га
ује да ју, уни штио га. Ова ква реак ци ја јуна ка
пока зу је да је он „типи чан модер ни човек, оту -
ђен од при ро де и суко бљен са њом” (Пеши кан-
-Љушта но вић 2012: 39). Међу тим, и он дожи -
вља ва поно вље ну про ве ру, и након слу жбе Го-
спо да ру биља поста је бли зак са при ро дом, схва -
та какве је гре шке чинио и изла же и свој живот
опа сно сти да би спа сио мра ве, који му касни је
узвра ћа ју добро чин ство. Љиља на Пеши кан-Љу -
шта но вић ука зу је на то да он као лик у сво јој
при ро ди обје ди њу је „јуна ка и лажног јуна ка”,
јер су њего ве прве реак ци је неа де кват не, бу -
дући да „он угро жа ва све с који ма се сре ће”
(Исто: 40). Ова аутор ка нагла ша ва и да деча ко -
ва изо ло ва ност у град ској кули, пре него што је
кре нуо у потра гу за Месе че вим цве том, суге ри -
ше „пре на тал ну само до вољ ност” и „недо ста так
про сто ра за раст и раз вој” (Исто: 36).3

У бај ци је Ведра но ва изо ло ва ност упе ча тљи -
во изра же на пита њи ма која има ју карак тер
рето рич ких, после њих сле де рече ни це који ма
се опи су је деча ко ва издво је ност од при ро де, а
након њих, опет, пита ња зашто не расте и зашто
му је гла ва све већа. Ова пита ња доби ја ју рето -
рич ки карак тер зато што она тре ба да под стак -
ну чита о ца на раз ми шља ње о ква ли те ту и начи -
ну деча ко вог живо та који су иза зва ли такве
после ди це.

Шта ће му деца, шта пти це, шта обла ци?
Ветар до њега не допи ре, не рања ва га трње ни
каме ње. На меко седа, по меком хода. Ни пти че
у злат ном јаје ту тако не живи. Али, зашто не
расте? Зашто му једи но гла ва бива све већа?
(Олу јић 2011: 37).

Јуна ко во задр жа ва ње у про сто ру у којем је
пре за шти ћен, пре ма мишље њу Љиља не Пеши -
кан-Љушта но вић, дово ди до при вид не „инве р -
зи је уло га ште то чи на и пома га ча”, буду ћи да
роди те љи који Ведра на задр жа ва ју „у удоб ној
зашти ће но сти ста кле не куле [...] – доби ја ју уло -
гу ште то чи на који, мимо сво је воље, спре ча ва -
ју и одла жу исце ље ње” (Пеши кан-Љушта но вић
2012: 150). Пома га чи у овој бај ци има ју функ -
ци ју осна жи ва ња деча ка, како би се избо рио са
про тив ни ком који није нико дру ги до он сам,
одно сно онај „себич ни, крат ко ви ди, руши лач -
ки” (Исто: 40) део њего ве при ро де. 
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3 Недо ста так про сто ра за раст и раз вој има и глав на јуна -
ки ња Гро зда ни не бај ке „Олда ни ни врто ви” (Олу јић 2011:
270–275), девој чи ца која, као и дечак Ведран, живи у гра ду,
у кули, изо ло ва на и зашти ће на, или тач ни је, пре за шти ће на
од реал ног све та, што пока зу је и поре ђе ње да „људи као у
каве зи ма живе” (Исто: 270). Изла зак из при ват ног, зашти -
ћеног про сто ра први је корак и ка њеном изле че њу, а бај ци
је оно сим бо лич но пред ста вље но као изле че ње лица од
ожиља ка, у чему јој пома жу све тло сна Бела Миши ца и вила
Олда на.



Уну тра шњи пре о бра жај који јуна ци дожи -
вља ју у прет ход но наве де ним бај ка ма, захва љу -
ју ћи свом у почет ку деструк тив ном дело ва њу
пре ма пома га чи ма, пока зу је да лико ви у савре -
ме ним аутор ским бај ка ма нису шабло ни зо ва -
ни, за раз ли ку од народ них, у који ма су „по
пра ви лу дати као гото ви, без раз вој не лини је,
чак и тамо гдје би таква лини ја с обзи ром на
вели чи ну бај ке била могу ћа” (Vuko vić 1996:
168). У слу ча је ви ма када јуна ци у народ ним
бај ка ма крше кодек се морал ног опхо ђе ња, њи -
хо во пона ша ње је „усме ре но првен стве но про -
тив при пад ни ка дру ге стра не” (Раду ло вић 2005:
140). Под том дру гом стра ном Раду ло вић под -
ра зу ме ва нељуд ска бића, а могу да је чине и

фан та стич на бића, људ ска бића која се баве ма -
ги јом али и људ ска бића која, мада нису ча роб -
ња ци, због сво је при пад но сти „дру гој стра ни”,
насту па ју као непри ја те љи јуна ка (Раду ло вић
2005: 134). 

Овај аутор пона ша ња те „дру ге стра не” из-
два ја из кор пу са срп ских народ них бај ки и
пока зу је да код јуна ка 

морал ни кодек си важе првен стве но за људ ски
свет и за одно се међу људ ским лико ви ма (укљу -
чу ју ћи и захвал не живо ти ње [...]). Пре ма пред -
став ни ци ма „дру ге стра не” морал ни кодек си не
важе (Исто: 138). 

Поред тога, сусрет јуна ка са пома га чи ма у
народ ним бај ка ма суд бин ски је одре ђен, јер
они, „по пра ви лу, први при ла зе јуна ку на путу”
(Стан ко вић-Шошо 2006: 66). У аутор ским бај -
ка ма се то мења, јер глав ни јуна ци ини ци ра ју
сусрет и први се обра ћа ју пома га чу тра же ћи
помоћ, нај че шће у виду саве та. Таквом обра ћа -
њу често не прет хо де етич ки момен ти, јер јуна -
ци не чине ништа чиме би ту помоћ и заслу жи -

ли. Помоћ нерет ко и изо ста је, чиме се, тако ђе,
функ ци ја пома га ча при вид но дово ди у пита ње.
При ме ре за то има мо у „Бај ци о листу” Гро зда -
не Олу јић (2011: 186), када се лист јасе на, опи -
јен сво јим зеле ни лом, обра ћа за савет нај ста -
ри јој гра ни и сун ча ном зра ку, али од њих не
доби ја одго вор на пита ње због чега је лишће
бре зе поче ло да доби ја зла та сту јесе њу боју.
Изо ста ја ње помо ћи у виду одго во ра нужно је да
би јунак сам дошао до одго во ра на путу сазре -
ва ња, које пред ста вља њего во лич но спо зна -
вање све та. И у „Бај ци о локва њу” (Исто: 192–
193), одба че на и несрећ на бела жаба, коју нико
није хтео да при зна за сво ју кћер, у јади ков ци
заро бље ног реч ног рукав ца пре по зна је и сво ју
тугу. Бела жаба се за помоћ обра ћа шаре ним
леп ти ри ма и зве зда ма, са мол бом да при ста ну
да буду локви ни цве то ви. Они је одби ја ју. Њену
мол бу да поста не злат на ружа одби ја и Сун це
због жур бе. Одби ја ње помо ћи у овој бај ци, та -
ко ђе, пред ста вља помоћ. Оно је нео п ход но да
би глав на јуна ки ња дожи ве ла пре о бра жај, ча -
роб ну мета мор фо зу у којој од беле жабе поста -
је пре кра сан бели цвет. 

Наве де ни при ме ри пока зу ју и то да у аутор -
ској бај ци сна жна нега тив на осе ћа ња глав них
јуна ка, попут туге, често не иза зи ва ју реак ци ју
пома га ча. То није био слу чај у народ ним бај ка -
ма, па Нема ња Раду ло вић, пози ва ју ћи се на
Мак са Лити ја (1994), наво ди да у народ ним бај -
ка ма афек ти „не слу же сли ка њу лико ва, него су
под ре ђе ни рад њи и дају моти ва ци ју (очај иза -
зи ва поја ву помоћ ни ка [...])” (Раду ло вић 2009:
171). Пасив ност пома га ча само при вид но дово -
ди у пита ње њихо ву уло гу, јер се помоћ испо -
ља ва упра во у томе што пома гач и тре ба да буде
паси ван у одно су на глав ног јуна ка. Тиме се
потвр ђу је став Све тла не Јашки не да у модер ној
бај ци функ ци ја пома га ча доби ја пси хо ло шку
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пре ми су (2016: 37). Поме ра ње пома га ча из спо -
ља шњег у уну тра шњи про стор бића пред ста вља
и један од посту па ка ино ви ра ња савре ме не
аутор ске бај ке јер се деша ва ју неки од про це са
које је Гро зда на Олу јић у томе издво ји ла, по -
пут уно ше ња „нових, рани јој бај ци непо зна тих,
пси хич ких чове ко вих ста ња (амби ва лен ци је,
сум ње, стра ха)” и деша ва се „про ме на сим бо -
ла, про ме на угла гле да ња на свет” (Олу јић
2011: 22). 

Дакле, уоча ва се да у савре ме ној аутор ској
бај ци пома га чи могу да пред ста вља ју про бу ђе -
ну уну тра шњу сна гу јуна ка и да при вид но тран -
сфор ми са ње пома га ча у ште то чи не слу жи томе
да јуна ци нау че важне живот не лек ци је и дожи -
ве уну тра шњи пре о бра жај. Али, да би се про бу -
ди ла та уну тра шња сна га и дожи вео пре о бра -
жај, потре бан је јунак који није иде а лан, јунак
који има сво је сла бо сти и чије дело ва ње пре ма
људи ма, живо ти ња ма и при ро ди није увек кон -
струк тив но. Поред тога, у неким пост мо дер ни -
стич ким бај ка ма, попут оних их збир ке Крва ва
ода ја Анђе ле Кар тер (2004), јуна ци испо ља ва ју
раз ли чи те обли ке деви јант ног пона ша ња, па
Лола Сто ја но вић ука зу је на то да се у таквим
бај ка ма пре ко ра чу је „гра ни ца жан ра” и „реви -
та ли зу је сушти на сек су ал но сти” (2021: 53) јер,
глав ни јуна ци, изме ђу оста лог, испо ља ва ју раз -
ли чи та деви јант на свој ства и суо ча ва ју се са
при ро дом раза ра ју ћег еро са (Исто: 43–55). 

У бај ка ма се често јавља ју и пред ме ти магиј -
ских свој ста ва помо ћу којих јуна ци лак ше сти -
жу до циља. У народ ним бај ка ма то су нај че шће
дело ви обу ће или оде ће, накит, сви ра ла, живо -
тињ ска дла ка и слич но. Ана Мар ко вић ука зу је
на то да су мно ги од ових пред ме та, када је реч
о срп ским народ ним бај ка ма, задр жа ли сво ју
везу са „прво бит ним мит ско-риту ал ним зна че -
њем” и да се у њима нерет ко могу пре по зна ти

„амај ли је, пред ме ти са апо тро пеј ским деј ством
који има ју функ ци ју зашти те деце од уро ка”
(2012: 326). У савре ме ним аутор ским бај ка ма
са карак те ри сти ка ма чуде сног јавља ју се пред -
ме ти попут кон зер ве, часов ни ка и слич но, 

што пока зу је да савре ме ни тех нич ки напре дак
наше циви ли за ци је сво је рефлек си је има у струк -
ту ри бај ке, исти ску ју ћи посте пе но из ње арха ич -
не пред ме те (Ста кић 2012: 491). 

Међу тим, у неким бај ка ма, помоћ коју јуна ци
доби ја ју од таквих пред ме та може иза зва ти
диле му да ли је реч о помо ћи или ште ти. При -
мер за то има мо у „Девој чи ци са шиби ца ма”
Хан са Кри сти ја на Андер се на (2018: 61–63).
Поста вља се пита ње какву функ ци ју у њој има -
ју шиби це, чија све тлост код глад не и про мр зле
девој чи це ства ра илу зи ју топли не, рас ко шне
трпе зе, оки ће не ново го ди шње јел ке, и, као по -
след ње – баке која је поди гла девој чи цу у на -
руч је и поле те ла зајед но са њом „висо ко, висо -
ко, у сјај, радост и сре ћу. Тамо где нема хлад -
но ће, гла ди или стра ха – код дра гог Бога” (Isto:
61–63). Све тлост и топло та девој чи цу уво де у
сан „који joj доно си сли ке све га што јој је у
њеном сиро ма штву недо ста ја ло” (Поло ви на
2007: 66), те Ната ша Поло ви на ука зу је на то да
иако је тема ти ка ове бај ке таква да би се лако
могла ство ри ти атмос фе ра бож јег одсу ства или
рав но ду шно сти, сум ња у њего ву пра вед ност
није екс пли цит но иска за на, јер су „болест, си -
ро ма штво или каква дру га нево ља која води
дете у смрт” при хва ће ни, „не као Бож ја казна
или доказ Бож је немо ћи у одно су на нашу суд -
би ну него упра во супрот но – као при мер посе -
те мило сти Бож је” (Исто: 67). Поред тога, овај
при мер илу стру је да бај ка „има спо соб ност да
при ка же уни вер зал не људ ске стра хо ве” (Land -
we hr 2007: 145) јер, као и „сва ка комич ка струк -
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ту ра у себи садр жи кли цу могу ће тра ге ди је”,
она „не скри ва посто ја ње пат ње, зла, боле сти и
смр ти, ни погуб них после ди ца посту па ка немо -
рал них осо ба” (Anto ni je vić 2013: 20).

Шиби це у Андер се но вој бај ци пома жу јуна -
ки њи да пре ђе у вазду шну (небе ску) сфе ру по -
сто ја ња, што ука зу је да пред ме ти са магиј ским
свој стви ма и пома га чи у неким аутор ским бај -
ка ма има ју функ ци ју уво ђе ња јуна ка у про стор
који је дру га чи је коди ран у одно су на народ ну
бај ку. Зора на Опа чић уоча ва то дру га чи је коди -
ра ње све та у аутор ској бај ци у одно су на народ -
ну, наво де ћи да, 

за раз ли ку од хори зон тал не потра ге јуна ка у фол-
клор ној бај ци [...] хори зон тал но, мит ско устрој -
ство све та пре о бра жа ва се у вер ти кал но, сим бо -
лич ки коди ра но устрој ство (2011а: 136). 

При ме ре за то има мо у бај ка ма Гро зда не Олу -
јић, у који ма пома га чи уво де јуна ке у вер ти кал -
но устрој ство све та које под ра зу ме ва „наче ло
успи ња ња у сфе ру изнад соп стве не” (Исто:
136). Реци мо, у бај ци „Небе ска река” (Олу јић
2011: 158–159), функ ци ју пома га ча има олу ја,
тј. киша која је помо гла Малој Реци да про ме -
ни свој ста тус и од земаљ ске поста не небе ска
река која тече међу зве зда ма, па Зора на Опа -
чић ука зу је на то да про ме на ста ту са ове јуна -
ки ње озна ча ва њено успи ња ње пре ма вишим
сфе ра ма које под ра зу ме ва и „сим бо лич ки на -
пре дак, само ра звој и пре ва зи ла же ње соп стве -
ног окру же ња” (2011а: 136). Помоћ коју ју наки -
ња доби ја у овој бај ци јесте награ да за побу ну,
јер она не при ста је на уста ље ни поре дак све та.
Такво нагла ша ва ње вла сти тог избо ра и наче ла
сло бо де, пре ма мишље њу Јова на Љушта но ви -
ћа, не карак те ри шу усме ну бај ку (2010: 106).
Издва ја ње наче ла сло бо да, као испо ља ва ња

воље и дело ва ња који нису под импе ра ти вом
етич но сти, уоча ва се и у прет ход но наве де ним
при ме ри ма деструк тив ног дело ва ња јуна ка
пре ма пома га чи ма. Глав ни јуна ци сво јим сла -
бо сти ма и мана ма нару ша ва ју шабло ни зо ва ну
поде лу на пози тив не и нега тив не лико ве, која
је посто ја ла у народ ној бај ци, и пока зу ју да
умет нич ки свет аутор ске бај ке није уни вер зал -
но, црно-бело коди ран. Исто вре ме но, тај, назо -
ви мо га „траг реал но сти” упу ћу је реци пи јен ту
важну пору ку о томе да као јуна ци бај ке уче и
на соп стве ним гре шка ма.

Нека да испу ње ње жеље за про ме ном ста ту -
са не дово ди до лич ног испу ње ња јуна ка. У бај -
ци „Седеф на ружа” (Олу јић 2011: 27–31) шкољ -
ка на дну мора чезне за Гор њим све том и обра -
ћа се за помоћ ста нов ни ци ма мор ског дна. Она
од Корал не гра не доби ја савет да човек мора
зна ти сво је место и да не тре ба ода тле да одла -
зи. Тако ђе, један од њених саве то да ва ца је и
риба-угор чије је мишље ње о Гор њем све ту
изра зи то песи ми стич ко, јер он за рибе „почи -
ње у мре жи а завр ша ва се у тига њу” (Исто: 28).
Иако саве ти Корал не гра не и рибе-угор нису
моти ви са ни лошим наме ра ма, ови лико ви у
повр шин ским сло је ви ма бај ке нема ју уло гу
пома га ча, јер не подр жа ва ју жељу јуна ки ње за
про ме ном ста ту са. Они засту па ју „раци о нал ни
став сре ди не” (Опа чић 2011б: 547). Јован Љу -
шта но вић у њихо вим гла со ви ма пре по зна је ра -
з ли чи те „тач ке гле ди шта”, који ма се у антро по -
мор фи зо ва ном све ту под вод них бића кон сти -
ту и ше „пси хо ло шка реал ност” у којој „је тешко
напра ви ти раз ли ку изме ђу оно га што гово ре и
мисле лико ви и што гово ри и мисли при по ве -
дач у тре ћем лицу” (2010: 106). Седеф ној ружи
је жељу испу нио рибар који ју је изнео са мор -
ског дна на повр ши ну, тј. коп но, али је апсурд -
но што је то учи нио у тре нут ку када је јуна ки -
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ња оду ста ла од сво је жеље. Риба ре ва помоћ
је запра во иза зва ла ште ту, чиме је извр ше на
инвер зи ја, јер се прет ход но из чежње Седеф не
руже ство рио бисер који јој је оду зет. Јуна ки ња
је помоћ запра во доби ла од лико ва који нису
има ли раз у ме ва ња за њену жељу, јер је њихо во
нера зу ме ва ње ути ца ло на јуна ки њу да се окре -
не свом уну тар њем бићу и про на ђе свет у себи.
Функ ци ју пра вог пома га ча у овој бај ци има
дечак, који је одба че ну шкољ ку про на шао у
мор ском песку, при гр лио је, у њеном шуму
пре по знао чежњу за оте тим зрном бисе ра и
тако поде лио са њом исти сан и исту бол. Наве -
де ни поступ ци инвер зи је пома га ча у ште то чи -
не и обр ну то, као и сам завр ше так ове бај ке,
ука зу ју на то да у савре ме ној аутор ској бај ци
„нужно не сле ди сре ћан завр ше так који јуна ка
уво ди у срећ но и иди лич но раз до бље” (Јова но -
вић 2011: 541).

Пита ње пома га ча наро чи то се про бле ма ти -
зу је у пост мо дер ни стич кој бај ци, где дола зи до
изме шта ња и пре пли та ња уло га међу лико ви -
ма. Као при мер за то може нам послу жи ти при -
ча „Књи шки мољац” Дави да Алба ха ри ја и Мир -
ја не Огња но вић (2020: 9–12). Њен глав ни јунак
је Робер то који се јавио на оглас јед ног вла сте -
ли на, да буде кућ ни учи тељ њего ве деце. Вла -
сте ли нов оглас је, поред под у ча ва ња деце, садр -
жао и нео би чан зах тев да кућ ни учи тељ одвик -
не њего ву децу од пре те ра ног чита ња за које
вла сте лин наво ди да лоше ути че на чове ко во
физич ко и мен тал но здра вље. Вла сте лин је та -
кав оглас напи сао због свог нај мла ђег, десе тог
дете та, кће ри коју су зва ли „Књи шки мољац”
јер није могла да се одво ји од књи га. Њено име -
но ва ње, пре ма мишље њу Оље Васи ле ве, пока -
зу је да се „не оства ру је антро по мор фи за ци ја,
већ фило соф ско-хумо ри стич но, поне кад нату -
ра ли стич ко ани ма ли зо ва ње људи” (2021: 15).

Нови на је то што глав ни јунак зау зи ма пози ци -
ју дво стру ког пома га ча, јер исто вре ме но пома -
же и вла сте ли ну и њего вој кће ри. Њего ва по -
моћ девој ци моти ви са на је тиме што му је већ
при самом погле ду на њу поста ло јасно да не
може да је одво ји од књи ге, јер би је то пот пу но
уни шти ло:

Једи но би јој одре дио пра ви пут којим би као
чита лац тре ба ло да се кре ће. Насу мич но чита ње
може да уга си жеђ за књи гом, знао је Робер то,
али од тих књи га мало је шта оста ја ло у чита о че -
вој све сти; чита ње пак које сле ди одре ђе ни ред
ства ра ред и у чита о цу, одно сно, поста је ору ђе
зна ња и води на пут сти ца ња живот не мудро сти
(Alba ha ri – Ognjаno vić 2020: 10).

Иако на први поглед изгле да да је прет ход -
но наве де на дво стру ка помоћ немо гу ћа, јер су
пози ци је вла сте ли на и Књи шког мољ ца оштро
супрот ста вље не, сукоб не посто ји. Наи ме, кућ -
ни учи тељ и вла сте лин у сво јим вред но сним
систе ми ма израз „пре те ра но чита ње” раз ли чи -
то пер ци пи ра ју. Наве де но потвр ђу је и став
Васи ле ве да је тео риј ска свр ха чита ве збир ке у
којој је штам па на ова бај ка „оду ста ја ње од зао -
штра ва ња” (2021: 18). Кућ ни учи тељ не про на -
ла зи начин да девој ку оду чи од чита ња, па се
уло га пома га ча пре но си на вла сте ли но ву жену.
Она саве ту је учи те љу да ће моћи да помог не
„кад је љубав на њего вој стра ни” (Alba ha ri –
Ognjаno vić 2020: 12), што је и резул ти ра ло ње -
го вим новим погле дом на девој ку и спо зна ва -
њем осе ћа ња која пре ма њој гаји. 

Глав ни јунак „Књи шког мољ ца” од почет ка
је ста вљен у уло гу пома га ча, а скри ве на је чи -
ње ни ца да је запра во њему потреб на помоћ. На
самом почет ку, посред ством јуна ко вог моно ло -
га, сазна је мо да сви у гра ду у коме се нашао
„има ју исте очи” и да га сви посма тра ју на исти

НОВИ КОНЦЕПТИ ЈУНАКА У АУТОРСКОЈ БАЈЦИ И ФАНТАСТИЦИ

48 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/01



начин (Isto: 9). Наве де на рефлек си ја само на
први поглед нема везе са даљим нара тив ним
током, међу тим, она је важна јер пока зу је пси -
хо ло шко ста ње јуна ка, њего ву издво је ност, изо -
ло ва ност и оту ђе ност од све та, јер за Васи ли ја
сви дру ги пред ста вља ју масу пре ма којој је
инди фе рен тан. Запа жа се и да при ча „Књи шки
мољац” не посе ду је типич не карак те ри сти ке
бај ке. Она је и обја вље на у збир ци под нази вом
Лажне бај ке који сим бо лич но пока зу је да се
савре ме ни ства ра о ци све сно пои гра ва ју жан -
ром бај ке,4 па се поста вља пита ње да ли у
таквим постструк ту ра ли стич ким бај ка ма дола -
зи само до пре о бли ко ва ња и ино ви ра ња посто -
је ће књи жев не врсте или се ства ра нови, хи -
брид ни жанр. Лола Сто ја но вић исти че да се у
пост мо дер ни зму „тран сфор ми шу нара тив ни
еле мен ти” чиме се оспо ра ва ју „жан ров ске кон -
вен ци је уну тар само га жан ра” (2021: 45). Уко -
ли ко ту тран сфор ма ци ју нара тив них еле ме на -
та посма тра мо само из огра ни че не пози ци је
пома га ча, запа жа се да дола зи до њихо вог ма -
ски ра ња, тј. да се иза уло ге пома га ча скри ва ју
лица који ма је помоћ нео п ход на. Но, буду ћи да
тран сфор ма ци ја нара тив них еле ме на та не под -
ле же пра ви ли ма већ је усло вље на сте пе ном
кре а тив но сти и ства ра лач ке сло бо де ауто ра,
испи ти ва ње уло га које пома га чи има ју у бај ка -
ма које наста ју у XXI веку ини ци ра буду ћа
опсе жни ја истра жи ва ња. 

Закљу чак

Спро ве де на ана ли за функ ци је пома га ча у
аутор ским бај ка ма пока зу је да се у оним бај ка -
ма које су бли же фол клор ним изво ри ма задр -
жа ва етич ност као обра зац дело ва ња у пона ша -
њу глав них јуна ка пре ма пома га чи ма, а да сама
помоћ пред ста вља награ ду, тј. захвал ност за

такво дело ва ње пома га ча пре ма јуна ку. Међу -
тим, запа жа се да у савре ме ним аутор ским бај -
ка ма дола зи до про ме не овог обра за ца дело ва -
ња у више пра ва ца: пома га чи из спо ља шњег
про сто ра бива ју поме ре ни у уну тра шњи про -
стор бића јуна ка; пома га чи су пасив ни, тј. оче -
ки ва на помоћ изо ста је; пома га чи се при вид но
тран сфор ми шу у ште то чи не. У пост мо дер ној
бај ци уоче но је и пре ла ма ње, укр шта ње и ма -
ски ра ње уло ге јуна ка и уло ге пома га ча и истак -
ну та потре ба буду ћих истра жи ва ња наве де них
посту па ка који ма се и пре ко ра чу ју гра ни це
жан ра. 

Уоче на поме ра ња, при вид на губље ња и/или
инвер зи је функ ци је пома га ча могу се про бле -
ма ти зо ва ти и са аспек та рецеп циј ског и вас пит -
ног дело ва ња бај ке. Такво про бле ма ти зо ва ње је
у скла ду са ста вом Сне жа не Шаран чић-Чуту ре
да у про зи која је наме ње на деци „естет ско и
вас пит но нису суко бље ни, или, дру га чи је рече -
но, јед но не искљу чу је дру го” (2005: 540). Наро -
чи то је у бај ка ма нагла шен вас пит ни ефе кат,
јер оне, пре ма мишље њу Гори це Рад ми ло вић,
ути чу „на наша прва расу ђи ва ња у живо ту, као
и на фор ми ра ње првих пои ма ња све та” (2018:
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4 У пост мо дер ни стич ким бај ка ма Алба ха ри ја и Огња но -
ви ће ве (2020) дола зи и до ста вља ња јед не бај ке у оквир дру -
ге, тј. до пове зи ва ња раз ли чи тих бај ки, што је Али сон Гибонс
издво ји ла и као јед ну од пост мо дер ни стич ких тех ни ка (Gib -
bons 2017). Поред тога, ауто ри ових бај ки уно се у њих и: 1)
еле мен те хумо ра и иро ни је (Књи шког мољ ца отац жели да
уда за сина гро фа земљe која се зове Опор ту ни ја); 2) име на
исто риј ских лич но сти (у бај ци „Црве не пан та ло не” поми ње
се име алхе ми ча ра и лека ра Пара цел зу са који је живео у XV
и XVI веку); 3) име на савре ме ни ка (у „Про лећ ној бај ци”
поми ње се савре ме ни писац Све ти слав Баса ра и њего во дело
Фама о бици кли сти ма); 4) име на лико ва из стри по ва (у бај -
ци „Црве не пан та ло не” поми ње се Кор то Мал те зе, јунак из
стри па); 5) жар го не (у „Про лећ ној бај ци” јед на јуна ки ња у
обра ћа њу дру гој кори сти жар гон ски израз бра те); 6) (тобо -
жњу) пре ци зну лока ли за ци ју и слич но.



106). И Жар ко Тре бје ша нин ука зу је на то да је
народ на бај ка у прет пи сме ним тра ди циј ским
дру штве ним зајед ни ца ма има ла мно го стру ку и
важну уло гу у обра зо ва њу и соци ја ли за ци ји
деце (2000: 264). Јед на од тих уло га огле да ла се
у томе што је нуди ла модел за иден ти фи ка ци ју
који је, по мишље њу овог ауто ра, од огром ног
зна ча ја за соци ја ли за ци ју јер дете ту „јасно
пока зу је какво би оно тре ба ло да буде” (Исто:
265). Тај модел иден ти фи ка ци је и даље тра је
када је реч о аутор ској бај ци, јер и савре ме на
деца пред школ ског узра ста радо слу ша ју када
им одра сли чита ју или при ча ју бај ке, а касни -
је, у мла ђим раз ре ди ма основ не шко ле, „бај ка
је радо чита но шти во од стра не уче ни ка” (Ста -
кић – Кадић 2019: 57). 

Дру же ње са бај ком наста вља се и касни је.
„Дете наста вља да машта о путо ва њу или вели -
кој аван ту ри глав ног јуна ка” (Ста кић 2019:
146), а наро чи то му је лако да се иден ти фи ку је
са јуна ком ако је он у почет ку слаб и непри хва -
ћен од сво је око ли не, а касни је успе ва да савла -
да све иза зо ве, јер у њего вој побе ди дете види и
сво ју лич ну побе ду и пре по зна је соп стве не по -
тен ци ја ле да се избо ри са иза зо ви ма. Пома га че
које јунак бај ке има у тој бор би, било да та
интер вен ци ја дола зи спо ља или изну тра, као
после ди ца само са зре ва ња, дете пре по зна је и
као сво је, и тако учи да сва ки узрок има и сво -
ју после ди цу. Реч је о про це су који може бити
тежак, па чак и болан, јер је и дете ту, баш као и
јуна ку савре ме не аутор ске бај ке, дозво ље но да
се суо чи са соп стве ним стра хо ви ма и сла бо сти -
ма, да погре ши и да на гре шка ма учи. Тако у
про це су рецеп ци је савре ме не аутор ске бај ке
пома га чи оства ру ју зна чај но вас пит но дело ва -
ње, допри но се ћи оја ча ва њу вере у себе и соп -
стве не потен ци ја ле мла дог чита о ца, њего вој са -
мо и ни ци ја ци ји и сазре ва њу.
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Mir ja na M. STA KIĆ

PRO BLE MA TI ZA TION OF THE ROLE 
OF SIDE KICK IN FAIRY TALES 

BY KNOWN AUT HORS

Sum mary

The role of a side kick/ally in fairy tales can be played
by vari o us cre a tu res, ani mals, for ces of natu re, or objects
that help the hero/hero i ne to con qu er spa ce, and over -
co me obstac les. In folk tales, the hero is deser ving of the
help he/she rece i ves, beca u se the ir beha vi o ur toward
side kicks is always cha rac te ri zed by ethics. Howe ver, in
some fairy tales by known aut hors, this action pat tern
chan ges in seve ral direc ti ons: 1) side kicks from the outer
spa ce are moved into the hero’s inner spa ce; 2) side kicks
are pas si ve, i.e. the expec ted assi stan ce is absent; and
3) alli es are see mingly tran sfor med into foes. The se
models are just one of the ways to distin gu ish and moder -
ni ze a con tem po rary ori gi nal fairy tales with regard to
folk tales, beca u se the re is a shift in the fun ction of the
side kick, or more pre ci sely its appa rent loss and/or inver -
sion. Thus, the fairy tales by known aut hors send an
impor tant mes sa ge to chil dren — that they must arri ve
at cer tain know led ge and truths on the ir own, that this
pro cess may be dif fi cult, but that they must beli e ve in
them sel ves and the ir own poten tial. 

Keywords: ori gi nal fairy tale, folk tale, side kick/ally,
foe, fun ction of the side kick 
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САЖЕ ТАК: У раду се наво де књи жев на дела руских,
укра јин ских, пољ ских и срп ских ауто ра XIX века у
који ма су при ка за ни шум ски демо ни – леши, шум ске
русал ке, шум ске виле, Баба Јага, богун ке, дивљи људи,
ђаво ли. Аутор ука зу је на име на и свој ства демо на,
скре ћу ћи пажњу на жан ров ске одли ке фол клор ног и
умет нич ког тек ста, свој ства демон ских сли ка и хро но -
то па у тек сто ви ма низа књи жев ни ка (Ј. Бар шчев ски,
Н. Гогољ, С. Гошчињ ски, Ј. Гре бен ка, В. Даљ, Ђ. Јак -
шић, П. Кате њин, Г. Квит ка-Осно вја нен ко, Ј. И. Кра -
шев ски, А. Куприн, Н. Љесков, Л. Меј, Е. Оже шко ва,
А. Писем ски, А. Пушкин, О. Сомов, О. Сто ро жен ко, В.
Тре дја ков ски, И. Фран ко, Ф. Фалењ ски) те нуди типо -
ло ги ју моти ва шум ских демо на у ана ли зи ра ним сло -
вен ским књи жев но сти ма XIX века. 

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: демо ни, шума, хро но топ, сло вен -
ске књи жев но сти, XIX век

1. Шум ски демо ни у сло вен ским 
народ ним веро ва њи ма

Шум ски духо ви и госпо да ри све тих гаје ва и
расти ња у мно го бо жач ким веро ва њи ма неста -
ли су током хри сти ја ни за ци је из народ них пред-
ста ва или се пак пре о бра ти ли у нечи ста бића
која људи ма чине зло. Сло вен ски наро ди шум -
ске демо не нази ва ју раз ли чи тим име ни ма, а
њихо ва свој ства опи са на су у низу књи га и чла -
на ка о нижој мито ло ги ји Сло ве на и енци кло пе -
диј ским једи ни ца ма реч ни ка Сло вен ске ста ри -
не (СД). На срп ском јези ку, увид у веро ва ња у
полу људ ска и нељуд ска шум ска бића даје сту -
ди ја „Мито ло шки госпо да ри шума – сло вен ске
пара ле ле” (2014) Љубин ка Раден ко ви ћа. 
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У народ ним веро ва њи ма Кашу ба, у бал тич -
ком помор ју, неки нази ви духо ва дрве ћа упу ћу -
ју на врсту дрве та којим вла да ју, на при мер,
боро ва тет ка (Bòro wô Cot ka), код Кашу ба боро -
ви, боро вјец (Dz

.
wi goł 2004: 154–156). Код Ис -

точ них Сло ве на нај ра спро стра ње ни ји назив
шум ских демо на је – леши, али се кори сте и
дру ги (Раден ко вић 2014: 339–340): на руском
лесо вик, лешак, лесној, леша чи ха, на укра јин -
ском лисо вик, лисун, поли сун, бело ру ском леса -
вик, љасун, лешук, као и нази ви са при де вом
„шум ски” – шум ски дома ћин (лесной хозяин),
шум ски цар (лесной царь), шум ски бог (лёсны
богъ), шум ски ђаво (лісовий чорт), шум ски му-
шкар ци (lesni muži). У упо тре би су и нази ви:
дивљи људи, дивље жене, диво же не (СД 2: 92–93),
гар кун, гор ло пан, букач (Раден ко вић 2014: 340)
и др. Пре ма народ ним веро ва њи ма и пре да њи -
ма, леши шти ти шуму и шум ске живо ти ње, а
непри ја тељ ски је рас по ло жен пре ма људи ма,
пла ши их, наво ди да залу та ју у дуби ни шуме и
оти ма им децу. У ста њу је да се сма њу је и пове -
ћа ва. Чове ко ли ког је изгле да, али посе ду је жи -
во тињ ске атри бу те – крзно, кожу и кан џе. У бај -
ка ма Источ них Сло ве на, са шум ским про сто -
ром пове за на је и вешти ца Баба Јага (баба-Яга),
а код Поља ка њој слич на Јед за (Jędza – СД 5:
614). 

Жен ски демо ни русал ке (Вино гра до ва 2000:
141–229) и мав ке Источ них Сло ве на, виле Јуж -
них Сло ве на, богун ке и дивље жене код Поља ка,
могу да оби та ва ју у шуми, али и у дру гим про -
сто ри ма. По веро ва њи ма Источ них Сло ве на,
русал ке наста њу ју воде до цркве ног пра зни ка
Тро ји це, а затим пре ла зе у шуме и поља; у вре -
ме цве та ња ражи под сти чу раз вој ове жита ри -
це. То су нај че шће духо ви несми ре них покој -
ни ка – некр ште не деце, уби је них и само у би ца.

Нај ра ши ре ни ји назив међу демо ни ма је ђаво,
који може да посе ду је раз ли чи те осо би не, и да
наста њу је шуме и дру ге про сто ре. 

2. Пре пли та ње раз ли чи тих кул ту ра у 
књи жев ним тек сто ви ма XIX века

Опи си шум ских демо на, њихо вих црта и по -
сту па ка, могу бити обо га ће ни и опи си ма про -
сто ра у којем оби та ва ју – густог шипраж ја или
бодљи ка вог грмља, и вре мен ским одред ни ца ма
сумра ка или ноћи. Про стор и вре ме, у спо ју са
поја вом демон ских лико ва, обли ку ју се у де -
мон ским хро но то пи ма. Писци нека да поја ча но
исти чу пси хо ло шке аспек те, језо ви ти страх
лико ва који се сре ћу са нечи стим сила ма, а кат -
кад хро но топ демон ске шуме гра де бри жни је.
Међу раз ли чи тим „демон ским хро но то пи ма” –
утам ни че њи ма, сака ће њи ма, пусто ше њи ма и
обма на ма (Ајда чић 2004: 116–119), у XIX веку
се у аутор ским тек сто ви ма о шум ским демо -
нима нај че шће сре ће демон ски хро но топ са -
каћења, осло њен на народ на пре да ња, а поне -
где и хро но топ обма не са про ме ном у сагле да -
ва њу ствар но сти. Ређе се пре у зи ма ју и сла би је
раз ви ја ју хро но то пи бај ки, попут, на при мер,
мо ти ва баца ња чароб ног чешља или чет ке из
којих изра ста непро ход на шума, када јунак који
је на стра ни добра бежи од демон ског чудо -
вишта.

У тек сто ви ма сло вен ских писа ца XIX века, у
књи жев ним при ка зи ма шум ских демо на, ло -
кал на веро ва ња често се ста па ју са пред ста ва -
ма из дру гих кра је ва и тра ди ци ја. Могу ћа пре -
пли та ња раз ли чи тих веро ва ња усме ног поре кла
у књи жев ном тек сту не мора ју да буде огра ни -
че на само на наци о нал ну тра ди ци ју, јер у лите -

ЗМАЈЕВА ПЕЋИНА: РЕФЛЕКСИ ФОЛКЛОРНЕ БАЈКЕ У СЛОВЕНСКИМ КЊИЖЕВНОСТИМА

54 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/01



рар ном виду могу да се поја ве и бића из веро -
ва ња дру гих сло вен ских или несло вен ских на -
ро да. Ауто ри поне кад у при каз шуме и шум -
ских демон ских бића уво де дија лог усме не и
писа не књи жев но сти, пре пли ћу ћи мито ло шке
моти ве и књи жев не ути ца је. 

Немач ки писци, пре све га Хоф ман (Ernst
Hof fmann) и бра ћа Грим (Jacob Grimm, Wil -
helm Grimm), ути ца ли су на сло вен ске роман -
ти ча ре кад је посре ди при каз пату ља ка. Иако се
у усме ној тра ди ци ји патуљ ци поми њу као шум -
ски жите љи („педаљ човек, лакат бра да”), они
су тек у аутор ској уобра зи љи гер ман ских пи -
саца сте кли само стал ни ју уло гу. У тек сто ви ма
сло вен ских писа ца XIX века задр жа ли су спо -
ред ну уло гу лико ва који наста њу ју шуму или
под зе мље.

У вре ме потра ге за моде лом роман ти чар ске
бала де, Васи лиј Жуков ски (Васи лий Жуков -
ский) је, у руском духу, пре вео низ бала да
немач ких и енгле ских песни ка, међу који ма и
Гете о вог „Кра ља Вилов ња ка” („Erlkönig”). По -
ре де ћи извор ник са пре во дом Жуков ског, Ма -
ри на Цве та је ва обра ти ла је пажњу на раз ли ке у
пси хо ло шким црта ма деча ко вог оца и шум ског
цара о коме гово ри упла ше ни дечак, уочив ши
да је руски пре во ди лац реп Гете о ве аве ти пре -
тво рио у бра ду (Цве та е ва 1933). Ири на Семен -
ко је то про ко мен та ри са ла жељом Жуков ског
да његов шум ски цар личи на про сто на род ног
леши ја из пре да ња (Семен ко 1975: 195), што
потвр ђу је и Ири на Лагу ти на, пока зу ју ћи како
је Жуков ски у свом сло бод ном пре во ду про ме -
нио и црте лико ва, дода ју ћи еле мен те руских
народ них веро ва ња (Лагу ти на 2020). У пред ста -
ва ма о шум ским демо ни ма, пре пли та ње пред -
ста ва и моти ва тра ди ци о нал ног и аутор ског
погле да на свет зах те ва пажљи во раз ма тра ње

одно са моти ва и пое тич ких чини ла ца сло вен -
ских и туђих кул ту ра усме не и писа не тра ди -
ције. 

3. Бри жни дома ћин шуме

Упр кос чиње ни ци да су у запи си ма сло вен -
ских народ них тра ди ци ја сачу ва ни и арха ич ни
сло је ви, у њима нема мно го потвр да добро ћуд -
не при ро де шум ских духо ва. То ваља има ти у
виду када се у књи жев ном тек сту наи ђе на при -
каз добро ду шног чове ко ли ког бића из шуме,
јер је тада посре ди доград ња и пре о бра жај
древ них фол клор них пред ста ва. Такви су сти -
хо ви Васи ли ја Тре дја ков ског (Васи лий Тре ди а -
ковскй) „Леши и Сељак” („Басен ка Леший и
Мужик”, 1752), у који ма је при ка зан сељак како
води леши ја сво јој кући. Када уђу у дом, сељак
дува у смр зну те шаке како би их загре јао, а
када леши ја позо ве да једу, дува у вру ће јело да
би га охла дио. Упла ше ни ђаво напу шта сеља ко -
ву кућу, јер неће да живи са неким ко дува и у
вру ће и у хлад но. Ова досет ка о стра ху шум ског
бића од чове ка одсли ка ва раз ли ке у њихо вим
погле ди ма на опа сност. Такво пре о кре та ње
уло га оно га ко буди страх и оног који је застра -
шен код роман ти ча ра није има ло сво је наста -
вља че. Заме ну уло га ђавол ских бића са чове ком
Вил хелм Кју хељ бе кер (Вильгельм Кюхельбе -
кер) кори стио је како би при ка зао немо рал ност
сво јих јуна ка. 

Руски песник Лав Меј (Лев Мей) у сти хо ви -
ма песме „Леши” („Леший”, 1861) опи су је спо -
ља шњи изглед овог ство ре ња, осла ња ју ћи се на
уста ље не народ не пред ста ве. То је рога то биће
са копи ти ма, које вла да шумом и кадро је да
мења вели чи ну – леши може бити виши од нај -
ви ших ста ба ла али и нижи од вла ти тра ве:
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Час виши од свог дрве ћа, 
Час нижи од ниске тра ве, 
Коју осе тљи вим ножи ца ма газе 
Кук ци и буби це, 
Вла ди ка пуно вла сни 
Зеле них људи, 
Он је целој шум ској држа ви 
Суди ја и вој во да.1

Лир ски глас хва ли суди ју и шум ског вој во ду,
вла ди ку зеле ног наро да, исти чу ћи њего ву бри -
гу пре ма расти њу и живо ти ња ма, па и пре ма
девој ка ма које у шуми беру пло до ве. На кра ју
песме, опи су је се стра шни леши јев сан у коме
је шума опу сте ла и посе че на, а кроз њу тут њи
локо мо ти ва. Вла дар зеле ног наро да овде није
при ка зан као демон, напро тив, људ ски тех нич -
ки изум је тај који посе ду је демон ска свој ства
и тиме уни шта ва при ро ду.

4. Деца у шуми са демо ни ма

У бај ка ма, шуму наста њу ју неи ме но ва не уса -
мље не вешти це или Баба Јага, сусре ћу ћи се са
децом која су се изгу би ла. Посто је раз ли ке из -
ме ђу усме них бај ки и њихо вих аутор ских обра -
да – у погле ду рас пле та суко ба изме ђу демо на
и чове ка. За раз ли ку од оскуд них дета ља у опи -
су шуме у усме ним кази ва њи ма, аутор ски опи -
си могу бити шири и често исти чу бај ков не еле -
мен те. Шума може бити и место у коме се
добра бића скри ва ју од про тив ни ка (Smyk 2019:
286–287). Као место спа са од демон ског про го -
ни те ља, шума се поја вљу је и у бај ков ном мо -
тиву баца ња чуде сне чет ке или чешља из ког
ни че непро ход но расти ње (в. Ајда чић 2004:
128–131).

Лик Баба Јаге јавља се у црта ним пуч ким
књи га ма (лубок) и у бај ков но-фол клор ним тек -

сто ви ма о пле ми ћи ма-рат ни ци ма (богатырская
сказ ка), у XVI II веку. Поре кло и раз вој пред ста -
ва о кошча тој, ружној ста ри ци и њеној шум ској
коли би ци која сто ји на кокош јој нози били су
пред мет поред бе но-мито ло шке ана ли зе Вла -
дими ра Про па (В. Пропп) у књи зи Исто риј ски
коре ни бај ке (1990: 86–130). Ана Мала хов ска
при хва та Про по ву тезу о три ма хипо ста за ма
Баба Јаге, али на осно ву ана ли зе руских бај ки
закљу чу је да се у слу ча ју доми на ци је било које
од тих хипо ста за – отми чар ке (боги ње смр ти),
иску ша ва тељ ке или спа си тељ ке – у руди мен -
тар ној фор ми чува ју обе леж ја и дру гих две ју
хипо ста за (Мала хов ская 2007: 71). Такво тума -
че ње може се пре не ти и на аутор ске обра де
Баба Јаги ног лика и њеног одно са пре ма го -
стима. 

Вештич ји шум ски дом начи њен од слат ки ша
јавља се у бај ка ма низа европ ских наро да, и у
Гри мо вој бај ци о Иви ци и Мари ци. У сло вен -
ским књи жев но сти ма XIX века, мотив деце за -
лу та ле у шуми може се наћи у запи си ма фол -
кло ра, али није чест у аутор ским књи жев ним
тек сто ви ма. 

У при чи „Стра шна осве та” („Стра шная ме -
сть”) Нико ла ја Гого ља, из збир ке Вече ри у сео -
це ту крај Дикањ ке, јавља ју се некр ште на деца: 

У вре ме када се вечер ње руме ни ло гаси и пре
него што се зве зде поја ве и месец заси ја – стра -
шно је ићи кроз шуму – по дрве ћу се пењу и хва -
та ју за гра не некр ште на деца, пла чу, сме ју се,
котр ља ју се по ста зи и по буј ној копри ви (Гогољ
1991: 213).
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1 Извор ни текст: „То всех деревьев выше, / То ниже мел -
кой трав ки, / Что топ чут чут кой нож кой / Бука шки и козявки,
/ Владыка пол но властный / Зеле но го наро да, / Он всей ле -
сной дер жа ве / Судья и вое во да” – пре вео Д. Ајда чић.



Људ ми ла Софро но ва, у књи зи посве ће ној
ми то по е ти ци раног Гого ља, пише да се некр -
ште на деца јавља ју у опа сно вре ме, да се сме ју,
јеца ју, пла чу, ска чу, и могу, пре ма народ ним
веро ва њи ма, да се пре тво ре у ветар (2010: 99).

У вре ме потра ге за духом бала де са еле мен -
ти ма руских народ них веро ва ња, Павел Кате -
њин (П. Кате нин) у бала ди „Леши” („Леший”,
1815) при ка зу је непо слу шног деча ка који одла -
зи у шуму и ника да се не вра ћа – појео га је
леши, шум ски седо ко си ста рац. Нара во у че ни -
је би гла си ло да деца тре ба да буду послу шна. 

Укра јин ски писац Иван Фран ко (Іван Фран -
ко) у при чи „Мав ка. Лет ња при ча” („Мав ка.
Л тн  казоч ка”, 1883) при ка зу је девој чи цу Ганд -
зу како моли мај ку да је пове де са собом у шу -
му, по печур ке – јер се пла ши да оста не сама у
коли би. Девој чи ца, упла ше на лупа њем дрве не
шар ке под уда ри ма ветра, изла зи кроз про зор
и трчи у шуму. Буду ћи да се не пла ши мав -
ки, јер сања како се са њима сме је, љуља и игра,
она у шуми почи ње да их при зи ва: „Ганд за,
куку!” 

О, како јој је било дра го да слу ша при че о
шум ским духо ви ма, о тим дели мич но стра шним,
дели мич но при ма мљи вим тво ре ви на ма људ ске
маште, а посеб но о мав ка ма са лишцем белим
као бре зо ва кора и дугим зеле ним пле те ни ца ма!
Она није могла да раз у ме зашто се дру га деца
пла ше мав ки. Па оне су тако лепе, тако добре
пре ма доброј деци, тако се радо игра ју са њима
у шум ском зеле ни лу, љуља ју се на дугим тан ким
бре зо вим гра на ма (ах, Ганд за је воле ла да се
љуља!). И сме ју се тако весе ло, тако пре див но
пева ју, гла со ви ма који су попут сре бр них звон -
чи ћа одзва ња ли мно го пута у Ганд зи ним сно ви -
ма, а она их је изда ле ка тако срећ на слу ша ла...
Али она ника да није виде ла мав ке сво јим очи ма.
Каква ште та што мај ка није хте ла да је данас
пове де са собом у шуму! Данас би сигур но виде -

ла мав ку, ох, сигур но! Јер, није она уза луд већ
неко ли ко ноћи сања ла мав ке, како су пева ле,
сме ја ле се тако гла сно, љуља ле се на гра на ма и
све су је зва ле к себи, у шуму...2

Она трчи и тра жи мав ке да би се са њима
игра ла, и чује како је дози ва ју: „Ганд за, ку-ку!”
Писац чита о цу откри ва да се чује музи ка шуме
и ветра. Уве че, Ганд зи на мај ка не нала зи девој -
чи цу у коли би и сву да је без у спе шно тра жи.
Мај ка је забри ну та, зна ју ћи да су бабе напри -
ча ле које ка кве глу по сти о мав ка ма, и да девој -
чи ца само на њих мисли. Тре ћег дана, сеља ци
су, тра же ћи дрва, под бре зом нашли девој чи цу
отво ре них, али већ уга слих очи ју, како осмех -
ну та чвр сто грли ста бло – као да је баш у том
тре ну пре ста ла да се игра са мав ка ма. 

У тек сто ве пољ ских роман ти ча ра ушла су и
народ на веро ва ња у посто ја ње диво же на које
оби та ва ју у шуми. У спе ву Собут ка (Sobótka,
1852) Севе ри на Гошчињ ског (Seweryn Gosz-
czyński), три девој ке на Ивањ дан на Татра ма
песмом упо зо ра ва ју мај ке да чува ју сво ју децу
од диво же на које носе црве не капе и рас пу ште -
не косе. 
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2 Извор ни текст: „Ах, як радо, з якою розкішшю слу ха ла
вона казок про лісових духів, про ті напівстрашні, напівпри -
надні тво ри людової фан тазії, а осо бли во про мавок з білим,
як бере зо ва кора, лич ком і з дов ги ми зеле ни ми коса ми! Вона
не могла зро зуміти, чого інші діти бояться мавок. Адже ж
вони такі гарні, такі добрі для добрих дітей, так радо ба -
вляться з ними серед лісової зелені гойдаються на дов гих
тон ких бере зо вих гілках (ах, Гандзя так любила гойдатися!)
і сміються так весе ло, співають так пре чу до во! їх голо си, мов
срібні дзвіноч ки, дзвеніли не раз у Ганд зи них снах, і вона
була така щасли ва, слу хаючи їх зда ле ка... Але вона ще ніколи
не бачи ла мавок на очі. Який жаль, що мама не хотіли
сьогодні взяти її з собою в ліс! Сьогодні була б пев но поба -
чи ла мав ку, о, пев но! Адже ж їй недар мо сни лися мав ки вже
кілька ночей, співали, сміялися так голо сно-голо сно, гой -
далися на гілках а все кли ка ли її до себе, в ліс...” – пре вео
Д. Ајда чић.



5. Одба че не девој ке – демо ни 
у шуми

Аутор ски тек сто ви о неиз бе жном стра да њу
нео пре зног чове ка при сусре ту са шум ским
демо ни ма осла ња ју се на народ на пре да ња.
Несрећ не мла де уто пље ни це пре тва ра ју се у
русал ке које блу де по шума ма, жит ним пољи -
ма и река ма. Роман ти ча ри су ова веро ва ња
често пове зи ва ли са сен ти мен тал ним веза ма
дево ја ка заљу бље них у мла ди ће вишег соци јал -
ног ста ту са, или чак стран це, који их напу шта -
ју, што их води ка коб ној суд би ни. При ча о нео -
ства ре ној љуба ви не садр жи еле мен те народ них
пре да ња, а пре тва ра ње уто пље ни це у русал ку и
њена осве та немар ном љубав ни ку кори сте еле -
мен те демо но ло шких пре да ња, које писци уно -
се у свет свог аутор ског дела. Људ ми ла Вино -
гра до ва оправ да но исти че да у источ но сло вен -
ском фол кло ру нема при ка за љуба ви изме ђу
русал ки и људи (2000: 228), већ само моти ва
одвла че ња у шуму. 

У при чи Оре ста Сомо ва „Русал ка” („Русал -
ка”), која носи и под на слов „Мало ру ско пре да -
ње” („Мало рос си ское пре да ние”), сиро ма шна
девој ка Гор пин ка, заљу бље на у бога тог Поља ка,
ино вер ног Кази ми ра, одла зи код чароб ња ка да
се рас пи та о томе где је нестао њен љубље ни, а
потом и сама неста је. Њена очај на мај ка без -
успе шно је тра жи, те одла зи у шум ску стра ћа -
ру избо ра ног стар ца, гата ра, окру же ног сва ко -
ја ким зми ја ма и гуште ри ма који неста ју пошто
црна жаба закре ке ће. Чароб њак јој не казу је
шта је њена кћер поста ла, али је упу ћу је како
да је одве де кући – на кра ју зеле не неде ље,
после пра зни ка Тро ји це, тре ба да оде у шуму и
белом кљо вом исцр та око себе круг. У тај круг
тре ба да уву че кћер ку и тако је одво ји од шум -
ских бића која пле шу и ври ште, и пове де је

кући, носе ћи црну све ћу. Мај ка то и чини и
види сво ју кћер у повор ци мла дих дево ја ка чије
су косе зеле не и спле те не као да су од шаши и
гран чи ца:

[...] повор ка дево ја ка; све су оне биле у све тлој,
про вид ној оде ћи, и све су има ле вели ке вен це
који су им покри ва ли целу косу и спу шта ли се
чак до раме на. На неки ма су ови вен ци били од
шаша, на дру ги ма од гра на дрве ћа, тако да је
изгле да ло као да има ју зеле ну косу.3

Мај ка одво ди кћер кући, али ова жели да се
вра ти у шуму и пред ла же мај ци да се и сама
баци у Дње пар. Гово ри јој да је у шуми весе ло,
да сун це увек сја, да нема гла ди, да сви пле шу.
Ста ри ца схва та да јој је кћер поста ла русал ка.
Када је црна све ћа дого ре ла, девој ка поста је
непо крет на, бежи вот на и мокра. Мај ка, која не
може да живи у кући са полу мр твом кћер ком,
одла зи у мана стир, а Гор пин ка се вра ћа у шуму,
русал ка ма. Кази ми ра потом у шуми нала зе
мртвог – кажу да су га русал ке усмр ти ле голи -
ца њем. Шума, нај пре место скро ви те и срећ не
љуба ви, пре тво ре на је у про стор без ум ног испа -
шта ња, а на кра ју и смр ти невер ног љубав ни ка.

У бала ди пољ ског дра ма тур га и песни ка
Фели ци ја на Фалењ ског (Feli cjan Faleński) „Ди -
во же не” („Dzi woz

.
ony”), дивље жене, оба сја не

месе чи ном, маме коња ни ка да им се при дру жи
у пле су, обе ћа ва ју ћи му све рас ко шни је даро -
ве, али их он одби ја, јер се запу тио сво јој во -
љеној. 
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3 Извор ни текст: „[...] вере ни ца молодых деву шек; все они
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весных ветвей, так что каза лось, буд то бы у них зеленые
волосы” – пре вео Д. Ајда чић.



6. Пре тва ра ње чове ка у звер и обрат но

У тра ди ци о нал ној кул ту ри се веро ва ло да у
шуми, поред живо ти ња, оби та ва ју нечи ста
шум ска бића која се могу пре о бра зи ти у живо -
ти ње, нај че шће медве де и вуко ве, али и да се те
зве ри могу пре тво ри ти у чове ка. Таква бића
Источ ни Сло ве ни су нази ва ли обо ро тень, За -
пад ни Сло ве ни – wil kołak, а Јужни – вуко длак.
Про мен љи ва, двој на при ро да, пре тва ра ње чове -
ка у звер и зве ри у чове ка, не мора нужно да
буде пра ће на раз ви је ним опи си ма шуме из које
звер поти че. Поне кад писци под вла че пси хо ло -
шке аспек те пре о бра жа ја, али у при чи „Ву -
кодлак” („Wil kołak”, 1844) Јана Бар шчев ског
(Jan Barszczew ski), из њего ве збир ке Шљах тић
Завал ња (Szlac hcic Zawal nia, czyli Białoruś w fan -
tastyczn ych opo wi a da ni ach, 1846), опи су је се жи -
вот чове ка који је чаро ли јом пре тво рен у вука,
са подроб ним опи сом шуме и звер ске вуч је
при ро де (Ajda čić 2021: 164–166). 

Вуко длак у народ ним веро ва њи ма има моћ
да се сво јом вољом пре о бра жа ва у раз ли чи те
живо ти ње или га у дру ги облик пре тва ра ју веш -
ци или вешти це. У фол клор ним тек сто ви ма,
ова кви пре о бра жа ји опи су ју се у демо но ло -
шким пре да њи ма, али она у аутор ској књи жев -
но сти дожи вља ва ју раз ли чи те обра де. У при чи
„Вуко длак” („Обо ро тень”) руског раног роман -
ти ча ра Оре ста Сомо ва, поси нак неу спе ло по -
дра жа ва баја ње и магиј ске чари свог поо чи ма
Јер мо ла ја, када се овај у шум ском лугу пре тва -
ра у вука (Isto: 161–164).

7. Ску по ви шум ских демо на

У бај ков ном све ту Пушки но вог спе ва Руслан
и Људ ми ла (Руслан и Людми ла) песник пред ста -

вља поква ре ног хва ли сав ца и кука ви цу Фар ла -
фа, како при кри ва сво је непо чин ство раз два ја -
ња воље них и уби ство Русла на, у чему му је
помо гла вешти ца Наи на. Како би себе пред ста -
вио као јуна ка, он изми шља да се са злим леши -
јем у мур ман ским шума ма борио три дана (три
пута се месец дизао над боји штем), да га је по -
бе дио и осло бо дио Људ ми лу. 

Разна нечи ста бића полу људ ског изгле да –
русал ке, мав ке, диво же не, обо рот њи/вуко дла -
ци, шум ски ђаво ли – јавља ју се на демон ским
ску по ви ма и у шуми и изван ње. При ча „Стра -
шна звер” („Страшный зверь”, 1835) укра јин -
ског роман ти ча ра Јев ге на Гре бен ке (Євген Гре -
бен ка), напи са на на руском јези ку, при ка зу је
уби ство стра шног вепра и бра то у би ство, а по -
чи ње поме ном дав них вре ме на када је у Мало -
ру си ји живе ла сва ка ква нечист:

У дав на вре ме на, када су људи били бољи, а
земља плод ни ја, по белом све ту је ски та ло мно -
го вра че ва, вуко дла ка, вешти ца, вам пи ра и сва -
ка квих мочвар них и шум ских гадо ва.4

Дра му Ноћ на рас кр шћу или Јутро је памет -
ни је од вече ри (Ночь на рас путье, или Утро вече -
ра мудре нее. ста рая бывальщина в лицах, 1836–
1839) Вла ди мир Даљ (В. Даль) напи сао је на
Пушки нов под сти цај и пот пи сао псе у до ни мом
Казак Луган ски. У овом Даље вом делу уоче на
је они рич ност Шек спи ро вог Сна лет ње ноћи, и
истак ну та слич ност рад ње о отми ци неве сте, са
пери пе ти ја ма и конач ном побе дом љуба ви –
као у рани је обја вље ној Пушки но вој пое ми Ру-
слан и Људ ми ла (Фесен ко 2003: 135–136). У Да -
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4 Извор ни текст: „В дав ние вре ме на, ког да люди были
добрее, земля пло до род нее и по белу све ту мно го таска лось
кол ду нов, обо рот ней, ведьм, упырей и всякой болот ной и
лесной сво ло чи” – пре вео Д. Ајда чић.



ље вом кома ду, раз ли чи ти демо ни има ју зна чај -
ну уло гу. Вла да ре ва луда Тумак жали се чика
леши ју да му је кнез Више слав обећаo кћер
Зору, а затим га је увре дио и оте рао. Леши, као
вла дар јед ног од три демон ска цар ства, не жели
да Зора допад не стра ним про сци ма у руке и
подр жа ва пони же ну луду Тума ка да отме девој -
ку која му је обе ћа на. Леши се, као и дру ги
демо ни, карак те ри ше нељуд ским зву ци ма – он
арла у че, јау че, рже као ждре бац. Даљ је, као
врстан зна лац народ них веро ва ња и сује вер ја,
унео у свој књи жев ни текст осо бе не црте де -
мона. Они су над ме ни или при глу пи, а њихо -
ва инди ви ду а ли за ци ја се у неким слу ча је ви ма
везу је за раз ли чи те про сто ре – воду, дом или
шуму. 

Шум ски демо ни могу да се поја ве у књи жев -
ним дели ма и ван шуме, при чему такви при -
ка зи већ одсту па ју од усме не тра ди ци је. Леши,
русал ке и шум ски ђаво ли поја вљу ју сe код Ва -
ле ри ја на Оли на (Вале ри ан Нико ла е вич Олин)
на маскен ба лу у гра ду, или у паклу (В. Олин, Н.
Гогољ, К. Осно вја нен ко), на саба ту на Голој Го -
ри (О. Сомов), у под се ћа њу на дав на вре ме на
(Ј. Гре бен ка) или пак на ску по ви ма демо на (В.
Кју хељ бе кер). Поне кад ти опи си садр же и ко -
мич не акцен те (Олин, Сомов, Гогољ, Кју хељ бе -
кер). Иро нич не тоно ве уво ди руски роман ти чар
Кју хељ бе кер, склон под сме ху, који при кра ју
првог дела дра ме Ижор ски при ка зу је на гра на -
ма дрве ћа хор русал ки који ма се при бли жа ва -
ју дру га демон ска бића. 

8. Шума као ула зак у дру ги свет

Опо зи ци ја нељуд ског све та спрам људ ског
није увек чвр сто веза на за исте про сто ре. Шу -
ма, као нена ста њен про стор, пре при па да не -

људ ском све ту, али та њена при пад ност може
бити и додат но нагла ше на. Шума може бити
при ка за на као пре двор је дру гог, ђавол ског све -
та. Као све непро ход ни ји пут, зара стао у све
гушће трње, тај свет опи суј Гогољ у при чи „Из -
гу бље но писмо” („Про пав ша  гра мо та”) и Гри -
го риј Квит ка Осно вја нен ко (Гри горій Квітка-
Основ’янен ко) у при чи „Ето теби бла га” („От
тобі і скарб”). У обе ма при ча ма, из шуме се ула -
зи у ђавол ски свет. 

9. Копа ње бла га у шуми 
и цвет папра ти

Жеља за сти ца њем неза слу же ног бла га и
под ви га у народ ној кул ту ри се осу ђу је као грех.
По народ ним пре да њи ма свих сло вен ских на -
ро да, сакри ве но бла го се може про на ћи и иско -
па ти уз помоћ нечи стих сила. Помоћ ђаво ла,
међу тим, доно си или смрт или раз о ча ра ње, јер
се бла го пре тва ра у кости или дру ге без вред не
пред ме те. 

Орест Сомов у При ча ма о бла гу (Сказ ки о
кла дах, 1831) казу је како два бра та са сво јим
оцем одла зе код зна ха ра (вра ча, исце ли те ља)
у шуму, по савет како да про на ђу зако па но
благо: 

[...] на Јовањ дан, око поно ћи, иди те сами у шуму,
у нај гу шће шипраж је. Шта год да види те или
чује те – пра ви те се да нема те ни очи ју ни уши ју:
трком трчи те напред, не освр ћи те се, не слу шај -
те ништа и не ода зи вај те се на пози ве. Зва ће вас
– не гле дај те; пре ти ће вам – не пла ши те се: само
напред, да, напред, док не угле да те неки сјај у
тами; онда један од вас мора да потр чи пра во до
те све тло сти, да је згра би свом сна гом и чвр сто
је држи у руци. Након тога, сво тро је тре ба да
трчи те назад, тако ђе без зау ста вља ња, без освр -

ЗМАЈЕВА ПЕЋИНА: РЕФЛЕКСИ ФОЛКЛОРНЕ БАЈКЕ У СЛОВЕНСКИМ КЊИЖЕВНОСТИМА

60 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/01



та ња и без речи. А сад се губи те одав де: сво тро -
је раз биј те тамо гла ве!5

Бра ћа не пости жу свој циљ, а оца ују тру на -
ла зе мртвог.

У Гого ље вој при чи „Вече уочи Ивањ да на”
(„Вечер нака ну не Ива на Купа ла”, 1830–1834),
сиро ма шни Петро одла зи у шуму како би, по
наго во ру ђаво ла, отко пао бла го и тако сте као
могућ ност да запро си воље ну девој ку, Пидор ку.
Они у шуму одла зе у ноћи уочи Ивањ да на –
што је, по народ ним веро ва њи ма, посеб но опа -
сан пери од због изра же не актив но сти демо на.
Кроз мочва ре и трње, Баса вр јук дово ди Петра
до три бре жуљ ка и неста је: 

Дивљи коров црнео се уна о ко ло и она ко густ,
гушио је све. Док ти у један мах на небу бле сну
муња и пред њим се ука за цела леја пуна див ног
неви ђе ног цве ћа (1991: 95). 

Мотив тра же ња цве та папра ти ноћ уочи
Ивањ да на у овој при чи завр ша ва се бра њем
цве та, али и уби ством деча ка, како се касни је
испо ста вља, Пидор ки ног мла ђег бра та. 

У Гого ље вој при чи „Стра шна осве та”, о Ката -
ри ни и њеном оцу Анти хри сту, до тра ге ди је
дола зи када Ката ри на осло ба ђа оца из там ни -
це, не веру ју ћи да је издај ник, а када он уби ја
њено дете, полу де ла Ката ри на блу ди по шума -
ма не пла ше ћи се чак ни русал ки зеле них коса
и лед них уста из којих се цеди вода. У јед ном
опи су зата ла са них брда око Дње пра, Гогољ бре -
го ве пре тва ра у лик шум ског стар ца:

И те шуме што се на висо ви ма виде – нису
пра ве шуме; то је коса изра сла на косма тој гла -
ви шум ског стар ца. Испод ње у води купа се бра -
да, а под бра дом и над косом су висо ка небе са.
Ове лива де – нису лива де, то је зеле ни појас
којим је по сре ди ни опа са но окру гло небо, а у

гор њој и у доњој поло ви ни њего вој шета се месец
(1991: 186).

У Гого ље вој при чи „Изгу бље но писмо”, пија -
ном коза ку, коме су ђаво ли укра ли капу и коња,
крч мар гово ри како да у шуми нађе кра дљив -
це. Шума се ту пока зу је као ста ни ште које насе -
ља ва ју Роми и ђаво ли. Писац дво стру ко обе ле -
жа ва шум ски про стор: етнич ким туђим и не -
људ ским туђим. Бавље ње ковач ким зана том и
живот под земљом Роме уво ди у мито ло шки
круг (Софро но ва 2010: 80), али они ипак не
при па да ју све ту ђаво ла. Крч мар наја вљу је шта
чека коза ка: 

Чим се поч не у пољу смр ка ва ти, ти буди спре -
ман. У шуми живе Цига ни и у такву ноћ, кад
само вешти це јашу на сво јим жара чи ма, изла зе
они из сво јих јазби на да кују гво жђе. Чиме се они
у ства ри баве, тебе се не тиче. У шуми ћеш чути
вели ку лупу, али ти не иди откуд зачу јеш лупу;
пред тобом ће се ука за ти путе љак што води
поред опа ље ног дрве та: иди тим путељ ком, иди,
иди... Трнов грм ће те греп сти, густ леско вик ће
ти закла ња ти пут, а ти само иди, и кад дођеш до
пото ка, тек онда можеш да се зау ста виш. Онда
ћеш виде ти ког тре ба, али не забо ра ви да поне -
сеш у џепо ви ма оно за шта су џепо ви и ство ре -
ни... Ти раз у меш: то је оно бла го што га воле и
ђаво ли и људи (Гогољ 1991: 134).
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5 Извор ни текст: „[...] под Ива нов день, око ло полу но чи,
сту пай сам-тре тий в лес, в самую глушь. Чтоб вы ни виде ли,
ни слышали – будьте как без глаз и без ушей: беги те бегом
впе ред, не оглядывайтесь назад, не слу шайте ниче го и не
откли кайтесь на зов. Вас ста нут манить – не глядите; вам ста -
нут гро зить – не робейте: все впе ред, да впе ред, пока не уви -
ди те, что в глу ши све тится; тог да один из вас дол жен бежать
прямо на это све тлое, рва нуть изо всей силы и креп ко зажать
его в руке. После все вы трое должны бежать назад, так же
не оста на вли ваясь, не оглядываясь и не откли каясь. Теперь
вон отсюда: желаю вам всем тро им сло мить там головы!” –
пре вео Д. Ајда чић. 



Оно што је крч мар наја вио потом се још
живо пи сни је доча ра ва у пре жи вља ва њи ма ко -
за ка који се уз јау ке про би ја кроз трње и леско -
вик да би дошао до реке, где га чека ју ђаво ли.
Јузеф Кра шев ски (Józef Ignacy Kra szew ski) у
сво јој књи зи Мај стор Твар дов ски (Mistrz Twar -
dow ski, 1874) о црном магу – пољ ском Фау сту,
на почет ку моза ич не био гра фи је опи су је буду -
ћег црног мага у шуми, како при хва та ђаво ло -
ву пону ду. 

10. Раци о нал на деми сти фи ка ци ја 
сује вер ја

Раци о на ли стич ко оспо ра ва ње посто ја ња
шум ских демо на засни ва се на про све ти тељ -
ском уве ре њу да су народ на пре да ња само сује -
вер ја која тре ба одба ци ти. У при чи „Леши”
(„Леший”, 1853) руског при по ве да ча Алек се ја
Писем ског (Алек сей Писемскй) при ка зу је се
чинов ник који се у заба че ном селу заин те ре со -
вао за слу чај неу рав но те же не и лепе „кли ку ше”
Мар фе. Он сазна је да је Мар фа након кра ћег
ишче зну ћа смр ша ла и пре ста ла да гово ри. Кад
је про го во ри ла, казу је да ју је пре срео и у вихо -
ру одву као леши. Када је мај ка пита шта је јела
и пила, где је живе ла, кћер ка јој одго ва ра да јој
је стро го забра ње но да о томе гово ри. Чинов ник
сум ња у ту пра зно вер ну при чу, а девој ка му
сама откри ва да ју је Јегор при си ља вао на љу -
бав са бога та ши ма, запре тив ши јој да нико ме
не при зна исти ну. Поква ре ни свод ник на кра ју
бива кажњен. Буду ћи да су у сре ди шту при че
пре ва ра и сује вер је, демон ски хро но то пи нису
раз ви је ни. 

У при чи „Оле сја” („Олеся”, 1890) Алек сан -
дра Купри на, мла дић, залу тав ши у лову дале ко
од насе ља у Поле сју, упо зна је ста ру Мануј ли ху,

по шума ре вој при чи – вешти цу, чија је коли ба
опи са на као Баба Јаги на кућа. Сује вер ни страх
од вешти ца који гаје волињ ско-поле шки сеља -
ни оне мо гу ћа ва искре ну љубав несу је вер ног
мла ди ћа и од зајед ни це одба че не вешти чи не
кћер ке. Роман Ђур ђо ви (Dzi urd zi o wie, 1885) Ли -
зе Оже шко ве (Eli za Orzes zko wa), који гово ри о
уби ству тобо жње вешти це, прот кан је број ним
народ ним пра зно ве ри ца ма које нара тор осу -
ђује.

Са раци о на ли стич ко-кри тич ким одно сом
пре ма сује вер ју, Нико лај Љесков (Нико ла
Лесков) у при чи „Стра ши ло” („Пуга ло”, 1885)
при ка зу је заблу де о тобо жњем вра чу и дечач ке
стра хо ве од леши ја. У при чи „Шум ски деда и
сум ња ло” („Лісовий дідько й непев ний”) Олек -
са Сто ро жен ко пред ста вља кази ва ња сује вер ног
шума ра кроз при зму њего вог обра зо ва ног го -
ста. У Сто ро жен ко вој при чи, лугар при по ве да
како се леши љути на русал ке. У низу ловач ких
при ча нала зи се и кази ва ње о непо го ди у шуми
због које је морао да тра жи спас у дому на који
наи ђе, као и раз го во ри са шума ром о леши ју.
Став шума ра који пот пу но веру је у посто ја ње
леши ја комен та ри ше се мисли ма уче ног госта
и њего вим раци о нал ним обја шње њем наиз глед
чуде сних поја ва.

У при чи „Бела кући ца” (1875) Ђуре Јак ши ћа
при по ве да се о дре кав цу који ноћу из луга пла -
ши сеља не: 

[...] рекао би човек неки огром ни петао; а кад
зама у че, заклео би се да је нај ста ри ји мачор што
га има у селу... Е, не мож под не ти! А опет, не бих
ти смео у то доба ноћи изи ћи напо ље, па да ми
жут дукат покло ниш!

У рас пле ту Јак ши ће ве при че откри ва се да је
реч о лажном дре кав цу, запра во раз бој ни ку тј.
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скри ве ном љубав ни ку и њего вој лако мој љубав -
ни ци. Јак шић је рас плет при че сме стио у суд -
ни цу, у којој пре ва ран те осу ђу ју. 

11. Закљу чак

Сло вен ски писци XIX века на раз ли чи те су
начи не обли ко ва ли запле те у који ма се народ -
но пра зно вер је и страх од ноћ ног борав ка у
шуми суче ља ва ју са раци о на ли стич ко-про све -
ти тељ ским ста вом ауто ра. У књи жев ним тек -
сто ви ма који обра ђу ју демон ске лико ве, у кори -
шће њу хро но то па шуме не акти ви ра ју се сви
аспек ти демон ских хро но то па. Онда када писац
покла ња више пажње пси хо ло ги ји стра ха, мање
је потен ци ран опис оно га што иза зи ва страх, а
више чове ко ва реак ци ја. Пажња је усме ре на на
хумор не аспек те, где се од чита о ца оче ку је да
буде пишчев раци о нал ни исто ми шље ник који
про зи ре пре ва ру, језо ви тост је убла же на, а
страх се при пи су је само сује вер ним лико ви ма
чији погле ди на свет на кра ју дожи вља ва ју
оспо ра ва ње. 

Шума је у фан та стич ким тек сто ви ма сло вен -
ских књи жев но сти XIX века мно го чешће место
у коме чове ку пре те опа сно сти од демо на, но
про стор у коме се човек осе ћа си гур но. Скло -
ност роман ти ча ра ка језо ви том, али и раци о на -
ли зам те епо хе, у широ ким су окви ри ма обли -
ко ва ли раз ли чи те зами сли писа ца, раз ли чи то
реа ли зо ва не погле де на свет, у пое ти ци језо ви -
тог, поуч ног раци о на ли стич ког или шаљи вог
при сту па. Источ но сло вен ски леши ји и русал ке,
запад но сло вен ске диво же не и бо гунке, те Баба
Јага и шум ски ђаво ли поја вљу ју се у при ча ма
о стра да њу и смр ти, а у ра ционали стич ком
оспо ра ва њу сује вер ја пра ти их раз об ли ча ва ју -
ћи под смех. У јужно сло вен ским књи жев но сти -

ма нема раз ви је них моти ва о шум ским вила ма
као злим бићи ма, оне су чешће веза не за добро -
ћуд не и заштит нич ке уло ге. 
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Дејан Ј. АЈДА ЧИЋ

О ЛЕСН Х ДЕМО НАХ В СЛО ВЕН СКИХ 
ЛИТЕ РА ТУ РАХ XIX ВЕКА

Рез ме

В статье пред ста влены лите ра турные про из ве де ния
рус ских, укра ин ских, польских и серб ских авто ров XIX
века, в которых изо бра жены лесные демоны – леши,
лесные русал ки, лесные феи, Баба Яга, дикие люди,
чер ти. Автор указывает на назва ния и рисы демо нов
и обращает вни ма ние на жан ровые осо бен но сти
фольклор но го и худо же ствен но го тек ста, свой ства
демо ни че ских обра зов и хро но то пов в тек стах ряда
авто ров (Я. Барщевский, Н. Гоголь, С. Гощиньски, Я.
Гре бен ка, В. Даль, Дж. Якшич, П. Кате нин, Г. Квит ка-
Основьянен ко, Ю. И. Кра шев ский, А. Куприн, Н.
Лесков, Л. Мей, Е. Оже шко ва, А. Писем ский, А. Пу -
шкин, О. Сомов, О. Сто ро жен ко, В. Тре ди а ков ский, И.
Фран ко, Ф. Фаленьский) и пред ла га ет типо ло гию мо -
ти вов с леснимы демо на ми в славянских лите ра ту рах
XIX века. 

Ключeвые сло ва: демоны, лес, хро но топ, славян -
ская лите ра ту ра, XIX век
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SAŽE TAK: Cilj rada je da poka že kakvu pozi ci ju u
reper to a ru pre vo da polj skih knji ga za decu i mla de, obja -
vlje nih na srp skom jezi ku u posled njih tri de set godi na,
zau zi ma deč ja fan ta sti ka. Ispi ta ću koja dela polj skih
auto ra iza zi va ju poseb no inte re so va nje srp skih izda va ča
i uka za ću na pre kret ni cu u isto ri ji polj ske knji žev no sti za
decu i omla di nu u Srbi ji u ana li zi ra nom peri o du. Svo ju
pažnju usme ri ću, pre sve ga, na aktiv nost malih izda vač -
kih kuća, poput Pro Po lis Books-a i Odi se je, poka zu ju ći
kakve su kvan ti ta tiv ne i kva li ta tiv ne pro me ne na pod ruč -
ju pre vo da polj ske knji žev no sti za naj mla đe čita o ce u
Srbi ji nasta le s poja vom tih izda va ča. U ana li zi delat no -
sti izda vač kih kuća, koje u svo joj ponu di ima ju polj sku
deč ju fan ta sti ku, isko ri sti ću tra duk to loš ku kon cep ci ju
Ita ma ra Even-Zoha ra.

KLJUČ NE REČI: polj ska knji žev nost za decu i omla -
di nu, deč ja fan ta sti ka, srp ska pre vod na knji žev nost, tra -
duk to lo gi ja, srp sko pre vod no izda vaš tvo

U celo kup noj polj skoj knji žev no sti koja je do
sada pre ve de na na srp ski jezik mogu će je izdvo ji -
ti zna ča jan broj pro znih ostva re nja koja su pisa -
na za mla de. Tokom posled njih tri de set godi na,
od 1991. do 2021, na srp skom jezi ku obja vlje ne
su čak pede set dve knji ge polj skih auto ra i autor -
ki name nje ne naj mla đim čita o ci ma. U rani jem
peri o du, od kra ja Dru gog svet skog rata do 1990,
u Jugo sla vi ji su obja vlje na sto dva de set četi ri polj -

ska dela za decu i omla di nu (prva i nared na izda -
nja – up. Sta niów 2006: 229–235). Čini se da ovi
poda ci doka zu ju da posto ji odre đe no inte re so va -
nje srp skih izda vač kih kuća da se ova vrsta knji -
žev no sti pri bli ži srp skoj čita lač koj publi ci. Tome
u pri log govo ri i činje ni ca da u čita vom reper to a -
ru polj ske lite ra tu re obja vlje ne na srp skom jezi -
ku naj ve ći broj čine izda nja jed ne knji ge za decu
i mla de. Reč je o avan tu ri stič kom roma nu Kroz
pusti nju i pra šu mu (W pustyni i w puszczy) Hen ri -
ka Sjen kje vi ča (Henryk Sien ki e wicz), koji je od
1991. do sada štam pan na srp skom jezi ku čak
sedam na est puta. Ogro man broj izda nja ovog
Sjen kje vi če vog roma na u Srbi ji objaš nja va činje -
ni ca da je on done dav no bio uvrš ten u lek ti ru za
šesti raz red osnov ne ško le. Vre di doda ti da je to
bila naj češ će obja vlji va na polj ska knji ga i pre ras -
pa da Jugo sla vi je. Ovaj je roman posti gao veli ku
popu lar nost od kada je u Srbi ji 1912. obja vljen
nje gov prvi pre vod, koji je pri pre mio Milo rad Jan -
ko vić, samo godi nu dana nakon obja vlji va nja u
Polj skoj.1 Dru go izda nje izaš lo je 1925, a tre će
dece ni ju i po kasni je. U među vre me nu, beo grad -
ski izda vač Geca Kon naru čio je Ðor đu Ži va no -
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viću da pri pre mi novi pre vod Sjen kje vi če vog ro -
ma na, koji je prvi put obja vljen 1939. godi ne. Do
sada je izaš lo tri de set devet izda nja tog pre vo da.
Za vre me soci ja li stič ke Jugo sla vi je, Sjen kje vi čev
roman je obja vljen i u pre vo di ma Ise Veli ka no vi -
ća (hrvat ski jezik), Tanje Dugo njić (srp sko hr vat -
ski), Fran ca Vod ni ka (slo ve nač ki) i Tana sa Niko -
lov skog (make don ski). U XXI veku, dve srp ske
izda vač ke kuće – Nolit i JRJ – izda le su Kroz pusti -
nju i pra šu mu u novim pre vo di ma Mili ce Mar kić
(2003) i Sve tla ne Ažda je vić Pro tić (2017). 

Nakon ras pa da soci ja li stič ke Jugo sla vi je, knji -
žev na i kul tur na kar ta čita vog regi o na zna čaj no
se pro me ni la. Neka da veli ko i cen tra li zo va no ju -
go slo ven sko tržiš te ras pa lo se na niz manjih naci -
o nal nih izda vač kih kuća, a veli ki držav ni izda va -
či zame nje ni su manjim i pri vat nim. Izme nje na i
teš ka poli tič ka situ a ci ja one mo gu ća va la je ili zna -
čaj no ote ža va la komu ni ka ci ju izme đu auto ra,
pre vo di la ca, izda va ča i čita la ca. Deve de se te godi -
ne XX veka bile su veo ma nepo vo ljan period za
pre vo đe nje polj ske knji žev no sti za decu i mla de u
Srbi ji. Od 1991. godi ne do kra ja mile ni ju ma, osim
Sjen kje vi če vog roma na, nije obja vlje na nijed na
nova polj ska knji ga name nje na naj mla đim čita o -
ci ma. Polj ski naslo vi poja vlju ju se tek u prvoj po -
lo vi ni prve dece ni je XXI veka. Naža lost, štam pa -
na su samo dva pre vo da: Narod na knji ga – Alfa
iz Beo gra da je 2004. obja vi la Luka ve Slo ve ne (Ci
sprytni Słowi a nie) Mal go ža te Fabi ja nov ske (Mał -
gor  za ta Fabi a now ska) i Mal go ža te Neste ruk (Mał   -
gor  za ta Neste ruk), u pre vo du Deja ne Mla de no vić.
Godi nu dana kasni je izaš lo je i dru go izda nje. Iste
godi ne, u pre vo du Bran ka Ćir li ća, štam pa na je i
Veve ri ca Ruj ka (Rud zia) Jadvi ge Ver ne ro ve (Jad -
wi ga Wer ne ro wa), koja se na jugo slo ven skom či -
ta lač kom tržiš tu prvi put poja vi la 1961. godi ne.
Izda vač ka kuća Srp ska knji ga iz Rume pono vo ju
je objavila u seri ji „Deč ja knji ga Mili ca”.

Osno va na 1994, izda vač ka kuća Narod na knji -
ga – Alfa na pre la zu iz XX u XXI vek posta la je
„jedan od vode ćih pri vat nih izda va ča” (Niko lić
2019: 123), koji se prven stve no foku si rao na „bez -
bed nu” svet sku kla si ku – Home ro va, Dan te o va,
Boka čo va, Tol sto je va ili Pru sto va dela, kao i tek -
sto ve pozna tih i popu lar nih doma ćih auto ra i
zapad ne best se le re. U slu ča ju knji žev no sti za naj -
mla đe čita o ce, ova izda vač ka kuća naj češ će je
bira la naslo ve koji su joj dono si li pri ho de. U takve
sigur ne izbo re svr sta va ju se, izme đu osta log, baj -
ke i legen de raznih evrop skih naro da, dela Inid
Blaj ton (Enid Blayton) ili pak ona Ren ca Bar so ti -
ja (Ren zo Bar sot ti), o sta rim Rimlja ni ma i Egip -
ća ni ma. Može se, dakle, zaklju či ti da se knji ga
polj skih autor ki o Slo ve ni ma ukla pa u stra te gi ju
obja vlji va nja dela s tema ma iz isto ri je i legen di,
name nje nim mla đoj publi ci. Naža lost, o takvoj
vezi ne može mo govo ri ti u slu ča ju Srp ske knji ge
iz Rume, izda va ču koji je odlu čio da pono vo štam -
pa knji gu koja je prvi put obja vlje na pre više od
četr de set godi na. Tre ba, tako đe, spo me nu ti da je
ovde posre di mali tiraž (pet sto pri me ra ka). Pri ča
o veve ri ci je, kako se može pret po sta vi ti, iza zva la
nedo volj no inte re so va nje čita la ca i izda vač nije
odlu čio da obja vi neki dru gi pre vod polj ske knji -
ge za decu.

Na sre ću, tra di ci ja pre vo đe nja polj ske knji žev -
no sti za decu i omla di nu na srp ski jezik, duga više
od sto godi na, nasta vlje na je i, tre ba nagla si ti,
zna čaj no obo ga će na u dru goj dece ni ji XXI veka.
Mada su novi uslo vi tržiš ta namet nu li oba ve zu
pre vo đe nja lite ra tu re koja bi mogla da se dopad -
ne široj čita lač koj publi ci, i dalje ima ambi ci o znih
izda va ča koji žele da obja ve ono što će tra ja ti duže
od jed ne sezo ne. Ovo je poseb no važno u slu ča ju
lite ra tu re za naj mla đe čita o ce. Usled spe ci fič no -
sti publi ke, pisa nje i pre vo đe nje za decu i omla di -
nu izu zet no je zah tev no, jer pisac i pre vo di lac
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mora ju na izve stan način biti i psi ho lo zi, tru de ći
se da ispu ne oče ki va nja naj mla đih čita la ca, što
nije lak zada tak. Po mom miš lje nju, ove uslo ve su
ispu ni li auto ri i pre vo di o ci polj skih knji ga za decu
i mla de, koje su se poja vi le na srp skom čita lač kom
tržiš tu zahva lju ju ći delat no sti beo grad skog izda -
va ča Pro Po lis Books. Ova kuća, osno va na 2005,
spe ci ja li zo va na je samo za knji žev nost name nje -
nu mla di ma. Prve pre vo de polj skih knji ga obja vi -
la je 2012, u nasto ja nju da srp skim čita o ci ma
pred sta vi novo lice polj ske knji žev no sti za decu i
omla di nu. Delat nost Pro Po lis Books-a pokre nu la
je isto vre me no poste pe ni pro ces raz bi ja nja mono -
po la Sjen kje vi če vog roma na Kroz pusti nju i pra -
šu mu.

Prve dve polj ske knji ge, koje je beo grad ski
izda vač obja vio 2012, svr sta va ju se u naj po pu lar -
ni je roma ne za decu i omla di nu u Polj skoj. Prvi je
Magič no drvo. Crve na sto li ca (Magic zne drze wo.
Czer wo ne krzesło) Andže ja Maleš ke (Andr zej Ma -
les zka), u pre vo du Anđe li je Jočić. Tre ba nagla si ti
da je ovo prvi deo ciklu sa, koji se obja vlju je od
2009. godi ne. Čini ga čak tri na est roma na o ne -
sva ki daš njim avan tu ra ma dvo ji ce bra će i jed ne
sestre. Ono što pove zu je sve delo ve ciklu sa jeste
magič no drvo koje se poja vlju je i u naslo vu sva -
kog roma na. To je sta ri hrast koji je sru ši la olu ja
pa je zatim odne sen u pila nu, gde su od nje ga izra -
đe ne sto ti ne pred me ta. Sva ki od pred me ta zadr -
žao je magič nu moć i dospeo na dru gi kraj sve ta.
Među nji ma je i crve na sto li ca koja ispu nja va želje
i koju su glav ni juna ci roma na otkri li sasvim neo -
če ki va no. Bra ća i sestra nisu zna li da o želja ma
tre ba govo ri ti sa opre zom, jer to može slu čaj no
dove sti do tra ge di je i, na pri mer, zača ra ti rodi te -
lje, što se dogo di lo u prvom delu ciklu sa. U nared -
nim roma ni ma deca kre ću na puto va nje, sa name -
rom da nađu zača ra ne pred me te. Usput doži vlja -
va ju mnoš tvo fan ta stič nih avan tu ra, pro na la ze

magič ni most, bore se sa zača ra nim divom, pobe -
đu ju mor ska stvo re nja, susre ću se sa neo bičnim
liko vi ma i vozi li ma obda re nim magič nim moći -
ma, kao što su živo ti nje-maši ne, zača ra ne živo ti -
nje, izu zet no brz Dra ku la, divo vi, loši i dobri
robo ti. 

Magič no drvo fasci ni ra decu u Polj skoj više od
deset godi na. Seri ja je oven ča na broj nim knji žev -
nim nagra da ma, od kojih je naj va žni ja „Knji ga
2009. godi ne”, koju je polj ska sek ci ja IBBI-ja
dode li la prvom delu seri ja la, knji zi Magič no drvo.
Crve na sto li ca. Ciklus veli ku popu lar nost dugu je i
fil mo vi ma. TV seri ja Magič no drvo emi to va na je
od 2003. do 2008, pre izla ska prvog roma na. Sce -
na rio je pri pre mio Andžej Maleš ka, koji je bio i
redi telj. Seri ja se pri ka zi va la širom sve ta, a za pra -
va na sce na rio nad me ta le su se, izme đu osta log,
film ske kom pa ni je Dizni i Para ma unt. Seri ju su
ceni li ne samo gle da o ci, već i film ski kri ti ča ri, koji
su joj dode li li nagra du „Emi”, ekvi va lent „Oska -
ra”. Na osno vu prvog dela ciklu sa, 2009. sni mljen
je i dugo me tra žni film. 

Magič no drvo dopa lo se i čita o ci ma u Srbi ji. Na
stra ni ca ma onlajn knji ža ra mogu se naći broj ne
pre po ru ke, a pri kaz je obja vljen je i Gle e-maga zi -
nu2. Godi ne 2013. Pro Po lis Books je štam pao dru -
gi deo ciklu sa, pod naslo vom Magič no drvo. Taj na
mosta (Magic zne drze wo. Tajem ni ce mostu), pono -
vo u pre vo du Anđe li je Jočić. Ovaj Maleš kin roman
nije, naža lost, iza zvao dovolj no inte re so va nje
čita la ca i izda vač je odu stao od obja vlji va nja osta -
lih delo va. 

Pro Po lis Books je 2012. počeo sa obja vlji va -
njem roma na Doro te Tera kov ske (Doro ta Tera -
kow ska), jed ne od naj či ta ni jih polj skih spi sa te lji -
ca roma na za decu i omla di nu, pozna te pre sve ga
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po fan ta sti ci. Prvi njen roman pre ve den na srp ski
nosi naslov Ćer ka čarob ni ca (Ćórka cza row nic) i
nared nih godi na štam pan je još tri puta (2014,
2015, 2016). Naslov na juna ki nja poto mak je kra -
ljev ske poro di ce, a pet veš ti ca ju je od detinj stva
do odra slog doba pri pre ma lo za težak zada tak
oslo bo đe nja zemlje od zlog osva ja ča i za samo stal -
nu vlast. Rad nja roma na odvi ja se u baj ko vi tom,
izmiš lje nom sve tu, slič nom sred njove kov nim drža -
va ma. Knji ga se može čita ti na više nači na. S jed -
ne stra ne, to je kla si čan roman o odra sta nju, a s
dru ge pri ča o teš ko ća ma u vas pi ta nju. Nagla sak
nije sta vljen samo na sazre va nje glav ne juna ki nje,
nego i na žrtvo va nje čarob ni ca, koje žele da vas -
pi ta ju devoj či cu tako da posta ne dobar vla dar i
dobar čovek. Ćer ka čarob ni ca je, konač no, pri ča o
vla da nju. Tera kov ska pred sta vlja ideal vla da ra,
pita ju ći se šta poli ti ča ra čini oso bom koja ose ća
odgo vor nost za gra đa ne i posve će nom nji ho vom
bla go sta nju. Ispod baj ko vi tog ruha nala zi se ozbi -
ljan trak tat o jav nom živo tu. Roman pred sta vlja i
omaž autor ki nim omi lje nim pisci ma fan ta sti ke,
Tol ki nu (J. R. R. Tol kien) i Ursu li Legvin (Ursu la
Le Guin) i isto vre me no je name njen mla đim čita -
o ci ma i sta ri joj publi ci – pri pad ni ci raz li či tih
uzra sta mogu da ga čita ju na svoj način. Ali cja
Baluh (A. Baluch), polj ska pro fe sor ka knji žev no -
sti koja se u svom struč nom radu bavi stva ra laš -
tvom za decu i omla di nu, u časo pi su Polo ni sti ka
nazva la je roman Doro te Tera kov ske remek-
-delom (Polo nistyka 1994: 522–525).

Godi ne 2014, na srp skom čita lač kom tržiš tu
poja vio se dru gi roman ove autor ke, pod naslo -
vom Tamo gde anđe li pada ju (Tam, gdzie spa dają
anioły), a 2017. tre ći – Ogle da lo gospo di na Grim sa
(Lustro pana Grymsa), svi u pre vo du Anđe li je
Jočić. Glav ni liko vi pono vo su devoj či ce sa izu zet -
nim moći ma, koje se raz li ku ju od dru ge dece.
Prva ne samo što je vide la, nego je i raz go va ra la

sa svo jim anđe lom čuva rom, a kada ga je izgu bi -
la, teš ko se raz bo le la. Dru ga je pose do va la dar
viđe nja stva ri koje su osta li ma nedo sti žne i mogla
je da čuje ono šta dru gi ne čuju, na pri mer odje -
ke dav no proš lih raz go vo ra u tele fon skoj slu ša li -
ci. Roma ni polj ske spi sa te lji ce pove zu ju tra di ci o -
nal ne baj ko vi te i mit ske obra sce sa razno li kim
žan rov skim kon ven ci ja ma. Autor ka kori sti raz ne
mito lo gi je i vero va nja, legen de i baj ke, i arhe ti po -
ve koje pro na la zi u nji ma. Mit ske liko ve i baj ko -
vi te situ a ci je pred sta vlja u moder ni zo va noj ver zi -
ji, obo ga ću ju ći ih filo zof skim raz ma tra nji ma. To
je veo ma težak zada tak jer zah te va od spi sa te lji -
ce da izu zet no dobro pozna je svet sku knji žev nost.
Ali cja Baluh nagla ša va da 

zna ko vi i sim bo li koji gra de karak te ri stič nu atmos -
fe ru roma na Tera kov ske – punu magi je i miste ri je,
jasno su vidlji vi već u naslo vi ma dela. Nji ma pri pa -
da ju sli ke pagan skih božan sta va, veš ti ca i mača ka,
hriš ćan skih anđe la i arhe tip skih figu ra. [...] Glav ni
liko vi Tera kov ske se raz li ku ju od svog okru že nja,
izgu blje ni su u stvar no sti. [...] Mogu se pre se li ti u
dru ge sve to ve kroz poseb ne „pro la ze”, kao što su
sta ze sno va, men tal ne bole sti, gro zni ča ve sno ve ili
medi ta tiv ne unu traš nje sli ke. [...] Naj va žni ji u knji -
ga ma Doro te Tera kov ske su baš ovi „pre la zi”.
Odno se se na miste ri je, narod ne ritu a le, drev na
vero va nja i mito ve (poseb no kelt ske), baj ke i savre -
me nu stvar nost. To su izvo ri koje često kori ste
auto ri fan ta sti ke (Baluch 1998).

Teme koje se obra đu ju u deli ma Doro te Tera -
kov ske, težak odnos izme đu maj ke i nje ne ćer ke,
heroj koji tre ba da ispu ni misi ju, pro ta go ni sta na
stal nom putu, vodič koji pomaže u otkri va nju taj -
ne, reč koja ima moć ili dom koji nije uvek sigu -
ran pro stor, sve do če o izu zet noj lič no sti polj ske
knji žev ni ce koja se mani fe stu je u nje nom živo tu
i delu. Sva nje na dela pre ve de na na srp ski nagra -
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đe na su u Polj skoj broj nim nagra da ma. Polj ska
sek ci ja IBBI-ja pro gla si la je Ćer ku čarob ni cu „knji -
gom 1992. godi ne”. Roman je tako đe upi san na
pre sti žnu Poča snu listu Han sa Kri sti ja na Ander -
se na, sači nje nu 1956, na kojoj se nala ze naj i stak -
nu ti ji naslo vi za decu i omla di nu. Roma nu Tamo
gde anđe li pada ju dode lje na je titu la „Knji ga 1999.
godi ne”, a Ogle da lu gospo di na Grim sa pri zna nje
„Deč ji best se ler 1995”. Stva ra laš tvo polj ske spi -
sa te lji ce dopa lo se srp skim čita o ci ma i kri ti ča -
rima, što potvr đu ju broj ne pre po ru ke. Pri ka ze
nje nih knji ga može mo naći, izme đu osta log, na
por ta lu Deti nja ri je3, na por ta lu za knji žev nost i
kul tu ru čita nja Sin hro.rs4 i saj tu Art-Ani ma5, po -
sve će nom pro mo ci ji fan ta stič ne knji žev no sti, a
Radio-tele vi zi ja Srbi je pri pre mi la je pri log o Ćer -
ki čarob ni ci6.

Može se zaklju či ti da je izbor roma na Andže ja
Maleš ke i Doro te Tera kov ske za pre vo đe nje na
srp ski jezik bio dobar izda vač ki potez i da je srp -
ska pre vod na knji žev nost posta la boga ti ja za zani -
mlji va ostva re nja. Izbor izvor nih dela za pre vo đe -
nje izu zet no je važno pita nje i, kako nagla ša va
Ita mar Even-Zohar ( ), nikad se ne
može sma tra ti slu čaj nim pote zom izda va ča ili
pre vo di o ca. Pre ma izra el skom tra duk to lo gu, reč
je o jasno moti vi sa nom činu, koji u odre đe noj
meri menja dota daš nje sta nje u cilj noj knji žev no -
sti (1990: 6). Delat nost Pro Po lis Books-a dopri ne -
la je izra zi tim kva li ta tiv nim pro me na ma u reper -
to a ru polj ske knji žev no sti za decu i omla di nu
obja vlje ne u Srbi ji. U slu ča ju ovog izda va ča može
se pri me ti ti da se polj ska lite ra tu ra za mla de, iza -
bra na za pre vo đe nje na srp ski jezik, veo ma raz li -
ku je od rani je pre ve de nih naslo va. Ne samo da su
se poče li obja vlji va ti do tada neo bja vlje ni auto ri,
nego je pažnja usme re na na dosad nepo zna tu
deč ju fan ta sti ku. Izbor ove vrste knji žev no sti tre -
ba sma tra ti pro miš lje nom izda vač kom stra te gi -

jom. Da je reč o stra te gi ji potvr đu ju i dru ge knji -
ge za decu i omla di nu polj skih auto ra i autor ki,
koje je Pro Po lis Books nared nih godi na iza brao za
pre vo đe nje i obja vio na srp skom jezi ku.

Godi ne 2017, u pre vo du Anđe li je Jočić, obja -
vlje ne su Sli ke iz živo ta zma je va (Sceny z z.ycia
smoków) Bea te Krup ske. Taj mini ro man prvi put
je štam pan u Polj skoj 1987, a sasto ji se od pet -
naest pogla vlja u koji ma autor ka na zani mljiv i
humo ri sti čan način pri po ve da o živo tu zma je va.
Prvo, spi sa te lji ca pred sta vlja navi ke zma je va, nji -
hov izgled i karak te re. Upo zna je mo se, izme đu
osta log, i sa nji ho vim muzič kim sklo no sti ma. Au -
tor ka piše o mno gim bizar nim kuri o zi te ti ma iz
živo ta juna ka. Zma je vi Bea te Krup ske sasvim su
neo bič ni. Nisu poput uobi ča je nih baj ko vi tih gmi -
za va ca – jed ni su debe li, tu i tamo dla ka vi, dru gi
su vit ki, rasni, sa šare nim fri zu ra ma. Veo ma su
raz li či ti, ali ima ju neš to zajed nič ko – ne ume ju da
lete. Žive u šumi, izbe ga va ju ći lju de. Nisu nima lo
fini, napro tiv. Ali nemo gu će je ne vole ti ih. Izu -
zet no su inven tiv ni i ima ju izvan re dan smi sao za
humor. Knji gu polj ske autor ke odli ku je sup til na
iro ni ja i dis tan ca pre ma ljud skim mana ma, jer u
ovim zma jev skim liko vi ma, kao u ogle da lu, mno -
gi lju di mogu da vide sebe. 

Sli ke iz živo ta zma je va popu lar ne su u Polj skoj
više od tri de set godi na. Do sada su obja vlje na tri
izda nja – 1987, 1998. i 2014. godi ne. Sva ko je
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3 Vidi: Nagra đi va na savre me na baj ka o anđe li ma čuva ri ma
<https://www.deti nja ri je.com/nagra di va na-savre me na-baj ka-
o-ande li ma-cuva ri ma/> 23. 2. 2022.

4 Vidi: Ogle da lo gospo di na Grim sa i tajan stve ni uspa va ni svet
<https://sin hro.rs/ogle da lo-gospo di na-grim sa-i-tajan stve ni-
uspa va ni-svet/> 23. 2. 2022.

5 Vidi: „Ćer ka čarob ni ca” – nagra đi va ni roman za decu i mla -
de – u doma ćim knji ža ra ma <https://www.art-ani ma.com /cer -
ka-carob ni ca-nagra di va ni-roman-za-decu-i-mla de-u-doma cim-
knji za ra ma/> 23. 2. 2022.

6 Vidi: Gla vi nić 2015.



obja vi la dru ga izda vač ka kuća i sva ko je pro pra -
će no dru ga či jim ilu stra ci ja ma. Za prvo, ilu stra ci -
je je pri pre mio Jacek Rupinj ski (Jacek Rupiński),
za dru go – Pjo tr Zvjež hov ski (Pio tr Zwi er zchow -
ski), a posled nje Zbig njev Lar va (Zbig niew Lar -
wa). Pro Po lis Books je obja vio tre će polj sko izda -
nje. Vre di, tako đe, spo me nu ti da je po knji zi
snimlje na isto i me na ani mi ra na seri ja u reži ji Ire -
ne u ša Česnog (Ire ne usz Czesny). Sce na rio je
napi sao Andžej Gra bov ski (Adr zej Gra bow ski), a
film ske dija lo ge Bea ta Krup ska. Na osno vu ovog
dela nasta lo je i neko li ko pozo riš nih pred sta va,
ono se dopa lo i čita o ci ma i kri ti ča ri ma u Srbi ji, a
pozi ti van pri kaz obja vljen je na por ta lu Deti -
njarije7.

Godi ne 2017, Pro Po lis Books je izdao i polj ski
roman Čarob ni ca sa spra ta niže (Cza row ni ca piętro
niz

.
ej) Mar ći na Šči gjel skog (Mar cin Szczygiel ski),

koji je ujed no i prvi deo ciklu sa pod istim naslo -
vom, koji čini sedam knji ga (samo je prva obja -
vlje na u Srbi ji). Glav na juna ki nja je osmo go diš nja
Maja koja celo leto mora da pro ve de kod rođa ke
u dru gom gra du. Reč je o sta ri ci koja živi u pred -
rat noj stam be noj zgra di i koja ne kori sti mobil ni
tele fon, kom pju ter i, što je naj go re, jedva da gle -
da TV. Juna ki nja je uve re na da je čeka naj do sad -
ni ji odmor u živo tu. Ispo sta vi lo se, među tim, sa -
svim suprot no. Maja otkri va veo ma sta ru poro dič -
nu taj nu – da poti če iz fami li je dobrih veš ti ca.
Poči nje da se dru ži sa neo bič nom mač kom koja
ume da govo ri. U sta ri či noj baš ti sre će i ludu
veve ri cu koja tako đe može da raz go va ra sa lju di -
ma. Zatim juna ki nja upo zna je duha koji živi na
tava nu i poku ša va da obja sni zaš to je tamo zatvo -
ren, a kada joj to pođe za rukom, kuje plan da ga
oslo bo di. Čarob ni ca sa spra ta niže uči mla de či tao -
ce da poš tu ju sta ri je oso be i poka zu je im da sta -
riji lju di mogu biti pri ja te lji i druš tvo u igri. Ro -

man je i pohva la živo tu bez tele vi zi je i kom pju te -
ra. Maja je čita vo leto pro ve la izvan četi ri zida, a
nje ne avan tu re bile su mno go zani mlji vi je i šare -
ni je od kom pju ter skih igri ca ili pri ča koje je pra -
ti la na tele vi zi ji. Knji ga Mar ći na Šči gjel skog, sa
ilu stra ci ja ma Mag de Vošik (M. Wosik), prvi put je
u Polj skoj izaš la 2013, a dru go izda nje 2021. godi -
ne. Roman je dobio knji žev nu nagra du „Zele na
guska” (Zie lo na Gąska), koju dode lju je Fon da ci ja
„Zele na guska Kon stan ti Ilde fons Gal činj ski”.

Iako je nai šao na dosta pozi tiv nih pri ka za8,
ovaj roman nije iza zvao dovolj no inte re so va nje
mla dih srp skih čita la ca i izda vač je odlu čio da ne
obja vlju je osta le delo ve seri ja la. Ume sto toga,
Pro Po lis Books je 2021. izdao dru gi roman polj -
skog auto ra, Bar ku vre me na (Arka cza su), u pre vo -
du Anđe li je Jočić. Rad nja se odvi ja na dve vre -
men ske rav ni. Prva se tiče Dru gog svet skog rata,
a dru ga je veza na za sadaš njost – junak se pomo -
ću vre me plo va seli u buduć nost, u XXI vek. Glav -
ni lik, deve to go diš nji Rafal, živi sa dedom u Var -
šav skom getu. Deda zara đu je za život kao vio li ni -
sta i poku ša va da spa se unu ka. Dečak je sakri ven
u napuš te nom var šav skom zoo loš kom vrtu, gde
upo zna je dru gu jevrej sku decu. Zahva lju ju ći
boga toj maš ti glav nog juna ka, rat na stvar nost je
u ovom roma nu pre ple te na sa sve tom maš te i fan -
ta sti ke. Deča ko vo omi lje no mesto u getu je bibli -
o te ka, gde pozajm lju je fan ta stič ne i avan tu ri stič -
ke roma ne poput Vre me plo va Her ber ta Džor dža
Vel sa (H. G. Wells). Jed nog dana, dečak pro na la -
zi vre me plov i, u stra hu od Nema ca koji se pri bli -
ža va ju, pokre će ga i polazi u buduć nost. Tamo
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7 Vidi: Sli ke iz živo ta zma je va – deč ji kla sik iz Polj ske,
<https://www.deti nja ri je.com/sli ke-iz-zivo ta-zma je va-decji-
kla sik-iz-polj ske/> 23. 2. 2022.

8 Pri kaz knji ge obja vljen je, izme đu osta log, na por ta lu Gle
Maga zin. Vidi: Čarob ni ca sa spra ta niže, <https://www.gle.co.rs/
carob ni ca-sa-spra ta-nize/> 23. 2. 2022.



upo zna je svo ju unu ku i samog sebe. Pre la zak gra -
ni ca vre me na poznat je motiv u fan ta sti ci. Šči gjel -
ski ga kori sti ne samo u zaple tu roma na, već i u
obra zov noj funk ci ji – da mla dim čita o ci ma skre -
ne pažnju na veli ku ulo gu pam će nja u pro ce su
izgrad nje bolje buduć no sti. Bar ka vre me na dobi la
je broj ne nagra de i pri zna nja, izme đu osta log i
prvu nagra du na Tre ćem Knji žev nom kon kur su
„Astrid Lind gren” i pri zna nje na kon kur su „Knji -
ga 2013. godi ne”, u orga ni za ci ji Polj ske sek ci je
IBBI-ja. Upi sa na je, tako đe, u Spi sak bla ga Muze -
ja deč je knji ge – listu naj bo ljih polj skih dela za
decu i omla di nu. 

Roman Mar ći na Šči gjel skog pre ve den je na
neko li ko jezi ka i obja vljen, izme đu osta log, u Ne -
mač koj, Ukra ji ni, Rusi ji i Špa ni ji. Može se zapa -
zi ti da se svi deo i kri ti ča ri ma u Srbi ji. Pozi tiv ni
pri ka zi obja vlje ni su na blo gu Pitaj te defek to lo ga9

i kao video-zapi si na ser vi su Jutjub10. Poja va ove
knji ge u srp skoj ver zi ji pred sta vlja neš to novo i
dru ga či je u lite rar noj ponu di za mla de, ne samo
menja ju ći dosa daš nju sli ku polj ske knji žev no sti
dostup ne čita o ci ma u Srbi ji nego, čak, kako piše
Even-Zohar, vrše ći korek ci ju cilj ne knji žev no sti
(1990: 7). Oda bir tog roma na pred sta vlja osve že -
nje za srp sku pre vod nu knji žev nost, pre sve ga
zbog tema ti ke. Pri ča o Holo ka u stu, besmi slu rata
i pam će nju, koje tre ba pod ra zu me va ti osno vom
iden ti te ta i buduć no sti, osmiš lje na je tako da
bude razu mlji va svi ma i osta vlja dubok uti sak na
mla de čita o ce. 

Delat nost izda vač ke kuće Pro Po lis Books do -
pri ne la je vidlji vim kva li ta tiv nim i kvan ti ta tiv nim
pro me na ma u reper to a ru polj ske knji žev no sti za
decu i mla de pre ve de ne na srp ski jezik posled njih
tri de set godi na. Izda vač je obja vio jeda na est izda -
nja polj skih auto ra i autor ki, od kojih su sedam
prva izda nja. Ogra ni ča va ju ći ana li zu samo na

posled njih deset godi na, poka za lo se da je Pro Po -
lis Books obja vio u Srbi ji naj vi še pre vo da polj ske
knji žev no sti za decu i mla de. Na srp skom čita lač -
kom tržiš tu poja vi le su se knji ge do sada nepo zna -
tih auto ra, od kojih su veći na pri me ri fan ta sti ke.
Sve su nagra đi va ne u Polj skoj, a nji ho vi pre vo di
su obja vlji va ni i u dru gim evrop skim zemlja ma.
Ulo gu koju je Pro Po lis Books odi grao u pre vo đe -
nju polj skih knji ga za decu i omla di nu na srp ski
jezik i u pro ce su obli ko va nja sli ke te vrste knji -
žev no sti u Srbi ji naj bo lje opi su je even zo ha rov ski
ter min idea-makers11. Izda vač je stvo rio novi kva -
li tet i siste mat ski ga pro ši ru je. U 2022, Pro Po lis
Books pla ni ra da obja vi SF roman Rafa la Koši ka
(Rafał Kosik) pod naslo vom Felix, Net i Nika oraz
Gang Nie wid zi alnych lud zi. Delat nost beo grad skog
izda va ča dove la je tako đe do pora sta popu lar -
nosti polj ske knji žev no sti za decu i omla di nu u
Srbi ji.

Kad su u pita nju srp ski izda va či koji su u po -
sljed njih tri de set godi na skre nu li pažnju na dela
polj skih pisa ca, a koji do tada nisu obja vlji va ni u
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9 Vidi: Knji ga na dar – Bar ka vre me na, M. Šči gjel ski, <https://
pitaj te de fek to lo ga.com/2021/10/10/knji ga-na-dar-bar ka-vre -
me na-m-sci gjel ski/> 23. 2. 2022.

10 Vidi: Bar ka vre me na: knji ga kao spas, ali i opo me na, <https:
//www.youtu be.com/watch?v=toA hIzhYpGA > 23. 2. 2022;
„Bar ka vre me na” – teme koje izbe ga va mo, a o koji ma je važno pri -
ča ti, <https://www.youtu be.com/watch?v=9o5FYwmik6Q> 23.
02. 2022; Bar ka vre me na, Mar ćin Šči gjel ski, <https://www.you-
tu be.com/watch?v=NohvJDo89gk> 23. 2. 2021.

11 Izra el ski tra duk to log nagla ša va da jedan od mogu ćih
meha ni za ma za inte gri sa nje novih obra za ca u reper to a ru ciljne
kul tu re može biti nji ho vo sank ci o ni sa nje auto ri te tom odre đe -
nih lju di ili gru pa lju di, koji na taj način posta ju motor pro me -
ne. Ovi lju di ili gru pe pozna ti su kao kre a to ri ide ja (idea-
-makers). Veš to kori ste ći pre pli ta nje okol no sti i sop stve nih pre -
di spo zi ci ja, u sta nju su da kre i ra ju, imple men ti ra ju i šire nove
pro iz vo de / novi kva li tet (Even-Zohar 2005: 192–194). O kon -
cep tu idea-makers u vezi sa delat noš ću srp skih i hrvat skih izda -
va ča koji pre vo de i obja vlju ju polj sku knji žev no sti za decu i mla -
de pišem u dru gom član ku.



Srbi ji, tre ba pome nu ti još četi ri izda vač ke kuće –
Jasen, Odi se ju, Kre a tiv ni cen tar i Kozi kas, od ko -
jih prva tri ima ju u svo joj ponu di deč ju fan ta sti -
ku. Novo sad ski izda vač Kozi kas spe ci ja li zo van je
za obja vlji va nje sli kov ni ca i knji ga za naj mla đe
čita o ce koji još ne ume ju samo stal no da čita ju ili
to tek poči nju.

Izda vač ka kuća Jasen je 2013. štam pa la Kra lja
Maću ša Prvog (Król Maciuś Pierwszy) Janu ša Kor -
ča ka (Janusz Kor czak), pozna tog polj skog pisca,
pedi ja tra i peda go ga jevrej skog pore kla. Kor čak je
sa Ste fa ni jom Vil čin skom (Ste fa nia Wilczyńska)
1912. u Var ša vi osno vao siro tiš te za jevrej sku
decu, koje je vodio do 1942. godi ne. Bio je teo re -
ti čar i prak ti čar vas pi ta nja, tvo rac ori gi nal nog
siste ma rada sa naj mla đi ma, koji se zasni vao na
part ner stvu, samo u prav nim postup ci ma i insti tu -
ci ja ma, kao i pod sti ca ju samo o bra zo va nja. Bio je
i pio nir obra zov ne dijag no sti ke i jedan od prvih
koji su se bori li za pra va dete ta. Godi ne 1926.
pokre nuo je prvi list Mali pre gled (Mały Przegląd),
koji su uglav nom ure đi va la deca. Posled nji broj
iza šao je 1. sep tem bra 1939, na dan kada je u
Polj skoj počeo Dru gi svet ski rat, a 1940. siro tiš te
koje je vodio pre meš te no je u geto. U avgu stu
1942, tokom tzv. Veli ke akci je likvi da ci je var šav -
skog geta, zajed no sa sarad ni ci ma i siro ča di o
kojoj se bri nuo, odve den je u naci stič ki logor Tre -
blin ka, u kojem su svi ubi je ni.

Kralj Maćuš Prvi obja vljen je u Polj skoj prvi put
1922. godi ne. Rad nja roma na odvi ja se u izmiš -
lje noj zemlji – kra ljev stvu Ste fa na Razum nog,
kada glav ni junak posle oče ve smr ti posta je kralj.
Knji ga govo ri o odgo vor no sti, požr tvo va no sti i
poka zu je šta bi bilo kada bi deca vla da la ume sto
odra slih, kako bi izgle da li gra do vi i ško le, kakvi bi
bili lju di. Na zani mljiv način pri ka za ni su iza zo vi
sa koji ma mla di kralj mora da se suo či kako bi svi -

ma bio dobar. Knji ga daje save te kako da se pona -
ša mo sa „teš kim” lju di ma i kako da izra zi mo
zahval nost za ono što je dobro za nas. Puna je
uzbu dlji vih avan tu ra i važnih vred no sti pre ne tih
na takav način da ih sva ko dete može raz u me ti.
Osim toga, obiluje idejama kako da svet uči ni mo
boljim za decu.

Kralj Maćuš Prvi jedan je od naj po pu lar ni jih i
naj pre po zna tlji vi jih polj skih roma na da decu,
neko li ko puta ekra ni zo van, a 1958. sni mljen je
igra ni film pod istim naslo vom, u reži ji Van de
Jaku bov ske (Wan da Jaku bow ska). Od 2002. do
2006. sni mlje na je polj sko-fran cu sko-nemač ka
ani mi ra na seri ja od pede set dve epizode, a na
osnovu nje 2007. i animirani film. Avan tu re neo -
bič nog kra lja pri ka zi va le su i broj ne pozo riš ne
pred sta ve za decu. Kralj Maćuš Prvi dobro je
poznat i izvan gra ni ca Polj ske. Roman je pre ve -
den na sko ro tri de set jezi ka i naj pre vo đe ni ja je
polj ska knji ga za decu na engle ski jezik (v. Boro -
do 202: 443–462). U Srbi ji ga je prvi put obja vi la
beo grad ska Pro sve ta 1987, u pre vo du Mari je Sto -
jilj ko vić, kao tri de se ti deo seri ja la „Zlat na knji ga”.
Godi nu dana kasni je, izaš la je i na Bra je vom
pismu. Pre vod Mari je Sto jilj ko vić je 2013. pono -
vo objavila izda vač ka kuća Jasen. Prvo srp sko
izda nje Kor ča ko vog roma na odli ku je se lepim ilu -
stra ci ja ma u boji, koje je pri re di la Zla ta Bojić, dok
dru go izda nje, naža lost, nije ilu stro va no. Kralj
Maćuš Prvi je zaba van, aktu e lan i pou čan roman,
vre dan i dubok. Dakle, dobro je što je naj mla -
đoj čita lač koj publi ci u Srbi ji ponu đe no i dru go
izda nje. 

Dru gi izda va či koji su, po ugle du na Pro Po lis
Books, obra ti li pažnju na polj sku knji žev nost za
decu i omla di nu, odlu či li su da štam pa ju pred -
stav ni ke mla đe gene ra ci je polj skih pisa ca. Odi se -
ja je 2013, u pre vo du Hane Gadom ski, obja vi la
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roman Ala Bet ka i čud no va te škol ske zavr zla me (Ala
Bet ka) Ide Pje ro lot kin (Ida Pie re lot kin), a 2018.
zbir ku pri ča Kaspe ri ja da: pri če za man gu pe i one
dru ge (Kac pe ri a da. Opo wi a da nia dla łobuzów i nie
tylko) Gže go ža Kazdep ka (Grze gorz Kas dep ke), u
pre vo du Mile Gavri lo vić. Kre a tiv ni cen tar je 2019.
štam pao roman Rafa la Vite ka (Rafał Witek) pod
naslo vom Klub lete ćih teta ka (Klub latających cio -
tek), u pre vo du Anđe li je Jočić. Sve nave de ne knji -
ge nagra đe ne su u Polj skoj. Roman Ide Pje ro lot -
kin nagra đen je na Knji žev nom kon kur su „Astrid
Lind gren”, koji je pod pokro vi telj stvom mini stra
kul tu re i naci o nal ne baš ti ne orga ni zo va la Fon da -
ci ja ABCXXI Cela Polj ska čita deci. Zbir ka pri ča
Kaspe ri ja da osvo ji la je titu lu „Knji ga 2001. godi -
ne”, koju dode lju je Polj ska sek ci ja IBBI-ja, nagra -
du „Kor nel Ma ku šinj ski” i pri zna nje na kon kur -
su „Deč ji best se ler 2001. godi ne”. Avan tu ri stič ki
roman Klub lete ćih teta ka, koji mla dim čita o ci -
ma doka zu je da odmor na selu, bez raču na ra,
mobil nog tele fo na i pri stu pa inter ne tu, može biti
veo ma pou čan i zani mljiv, dobio je dru gu nagra -
du na Knji žev nom kon kur su „Astrid Lind gren”. 

Samo roman Ide Pje ro lot kin pose du je lite rar -
ne odli ke koje omo gu ća va ju da se uvr sti u deč ju
fan ta sti ku. U knji zi, koja je prvi put obja vlje na u
Polj skoj 2007, čita lac pro na la zi avan tu re jeda na -
e sto go diš nje devoj či ce u ško li kojom je zavla da la
čaro li ja. Izne na da poči nju da se deša va ju čud ne
stva ri – zlat ne ribi ce ispu nja va ju želje, konj sila zi
s neba, a kad dune sna žan vetar nastav ni ci zavr -
še na drve ću. Glav na juna ki nja pose du je izvan re -
dan dar i kao mag net pri vla či avan tu re, a svet oko
nje se menja tako da se ne može pre po zna ti. Ala
Bet ka i nje ni dru ga ri kori ste svo je magič ne moći
i u ratu pro tiv odra slih koji se uopšte ne raz u me -
ju u decu i zabo ra vi li su ono naj va žni je – koli ko
su sna žne maš ta, hra brost i sna la žlji vost i da u

sve tu caru je dru gar stvo. Pra te ći u izve snoj meri
model seri ja la o Hari ju Pote ru, ova knji ga osvo ji -
la je srca polj ske publi ke. Dopa la se i čita o ci ma i
kri ti ča ri ma u Srbi ji12, a izda vač ka kuća Odi se ja
za 2022. pri pre ma izda nje na srp skom jezi ku –
zbirku moder nih baj ki Sedam veli čan stve nih Rok -
sa ne Jen dže jev ske-Vru bel (Rok sa na Jędr ze jew -
ska-Wró  bel).

Knji ge Ide Pje ro lot kin, Gže go ža Kazdep ka i
Rafa la Vite ka ubra ja ju se u naj bo lje savre me no
stva ra laš tvo za decu i uno se temat sku razno vr -
snost u srp sku pre vod nu knji žev nost. Srp ski izda -
va či pre po zna li su potre bu za pre vo đe njem dru -
ga či jih sadr ža ja i odlu či li su da inten ziv ni je obja -
vlju ju polj ske pre vo de. Samim tim, omo gu će na
je pozi tiv na kore la ci ja cilj nog knji žev nog siste -
ma, kako u kvan ti ta tiv nom tako i u kva li ta tiv nom
smi slu. 

Ana li za pre vo da polj skih dela za decu i omla -
di nu koja su u Srbi ji obja vlje na od 1991. do 2021.
dovo di do zaključ ka da na pre lo mu mile ni ju ma
(posled nja dece ni ja XX veka i prva dece ni ja XXI
veka), odno sno u raz do blju važnih poli tič kih i
druš tve nih pro me na koje su uti ca le na kul tur ni
život, raz voj knji žev no sti i obli ko va nje izda vač kog
tržiš ta, može mo govo ri ti o jasno vidlji vom ogra -
ni če nju reper to a ra pre vo da polj ske knji žev no sti
dostup ne naj mla đim čita o ci ma na srp skom jezi -
ku. Izda vač ka ponu da je bila kraj nje mono to na i
domi ni ra la su rei zda nja Kroz pusti nju i pra šu mu
Hen ri ka Sjen kje vi ča, a novi ja polj ska knji žev nost
za decu i omla di nu bila je pot pu no nepo zna ta.
Jasne pro me ne u reper to a ru pri me će ne su u prvoj
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12 Knji gu su zapa zi li i pre po ru ču ju je uče sni ci anke te, koju
je 2014. por tal Deti nja ri je spro veo među knji žev nim kri ti ča ri -
ma, pisci ma i izda va či ma usme re nim na decu i omla di nu. Vidi:
<https://www.deti nja ri je.com/anke ta-deti nja ri ja-naj bo lje-knji -
ge-za-decu-u-2014-po-mislje nju-pisa ca-kri ti ca ra-i-izda va ca/
21. 12. 2021.



polo vi ni dru ge dece ni je XXI veka i veza ne su za
delat nost beo grad ske izda vač ke kuće Pro Po lis
Books, zahva lju ju ći kojoj je u srp skoj pre vod noj
knji žev no sti doš lo do zna čaj nih kvan ti ta tiv nih i
kva li ta tiv nih pro me na. Poče le su da se štam pa ju
knji ge do tada neo bja vlji va nih auto ra, pre sve ga
deč ja fan ta sti ka. Pri me ću je se da je u Srbiji po -
sled njih dva de set godi na deč ja fan ta sti ka posta la
naj ra di je pre vo đe na i obja vlji va na vrsta polj ske
knji žev no sti za mla đe čita o ce. Delat nost Pro Po lis
Books-a dopri ne la je pove ća nju inte re so va nja za
polj sku knji žev nost među dru gim srp skim izda -
va či ma. Tokom pro te klih dva de set godi na u Sr -
bi ji je obja vlje no dva na est prvih izda nja knji ga
polj skih auto ra i autor ki, od kojih se čak deset
knji ga svr sta va u deč ju fan ta sti ku ili ima odli ke
baj ke. 

Može se zaklju či ti da je pro duk ci ja srp skih pre -
vo da knji žev nih ostva re nja za decu i omla di nu
polj skih pisa ca sve inten ziv ni ja. Izda va či u Srbiji
pre po zna li su potre bu za tom vrstom sadr ža ja. Iz
izu zet no veli ke ponu de koju pru ža izvor na knji -
žev no st iza bra li su tek sto ve naj u gled ni jih autora
za decu i dela koja su oven ča na mno gim pri zna -
nji ma. To su roma ni i zbir ke pri ča koje uno se
vedri nu, ali isto vre me no pru ža ju moral nu poru -
ku i uve ra va ju mla de čita o ce da je svet mogu će
pro me ni ti nabo lje. Uzi ma ju ći u obzir Even-Zoha -
ro vu tra duk to loš ku kon cep ci ju, može se zaklju či -
ti da je pre vo đe nje knji ga za decu i omla di nu polj -
skih auto ra i autor ki u Srbi ji, počev od dru ge
dece ni je XXI veka, posta lo kon stant na aktiv nost
koja uvo di novi temat ski reper to ar i uda lja va se
od rani je mar gi na li zo va ne pozi ci je u knji žev nom
siste mu. Dakle, polj sku deč ju fan ta sti ku tre ba
sma tra ti legi tim nim delom srp skog knji žev nog
kor pu sa, što tako đe poka zu je otvo re nost srp ske
kul tu re pre ma polj skoj. 
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Sum mary

The aim of this paper is to show the posi tion of Polish
fan tasy books for chil dren and youth publis hed in Ser -
bian in the last thirty years. I rese ar ched which works by
Polish aut hors aro u se spe cial inte rest of Ser bian publi -
shers and poin ted out a tur ning point in the history of
Polish lite ra tu re for chil dren and youth in Ser bia in the
analyzed period. I focu sed my atten tion pri ma rily on the
acti vi ti es of small publis hing hou ses such as Pro Po lis
Books and Odi se ja, sho wing the quan ti ta ti ve and qua li -
ta ti ve chan ges in the field of tran sla tion of Polish lite ra -
tu re for the youn gest rea ders in Ser bia cau sed by the
emer gen ce of the se publis hers. In the analysis of the
acti vi ti es of publis hing hou ses, which offer Polish chil -
dren fan tasy books, I used the tran sla tion con cept of Ita -
mar Even-Zohar. 

Keywords: Polish lite ra tu re for chil dren and youth,
Polish fan tasy books for chil dren, tran sla ted works into
Ser bian, tran sla to logy, publis hing of Ser bian tran sla ti ons
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ABSTRACT: Forests in lite ra tu re are often depic ted
as dark and eerie spa ces, which hold evil obstac les wi thin
as well as the pro mi se of libe ra tion or inner growth. In
fairy tales in par ti cu lar, forests have long been seen as
cru cial sites of nar ra ti ve pro gres sion: they embody the
una vo i da ble thres holds beyond which lie the “hap pily
ever afters.” Con tem po rary fairy tale rew ri tings for
young adults, howe ver, tend to pre sent the se arbo real
set tings in even dar ker light, at times skip ping over the
happy ending alto get her. The aim of this paper is to exa -
mi ne the way the forest is repre sen ted and rein ter pre ted
in a col lec tion of seven thril ling grap hic nar ra ti ves titled
Thro ugh the Woods (2014), inspi red by fairy tales and
writ ten and drawn by Emily Car roll. Instead of reju ve na -
tion, the dysto pian wil der ness in which we find our sel -
ves whi le rea ding the se sto ri es offers not hing but fright
and frag men ta tion, rai sing the que sti on of whet her there
is any chan ce at all of esca ping the mon stro us deni zens
of the se par ti cu lar dark woods.

KEYWORDS: forest, dark woods, mon ster, con tem -
po rary young adult lite ra tu re, fairy tale rew ri ting, grap -
hic novel, adap ta tion

“[It] came from the woods (most stran ge things do).”

Emily Car roll, Thro ugh the Woods 
(2014: 63)

Intro duc tion

From the woo dlands of the anci ent Epic of Gil -
ga mesh and the woods whe re Dan te finds him self
astray at the onset of his epic jour ney towards
redemp tion in the Divi ne Comedy (1320), thro ugh
the magi cal forest whe re the events of Sha ke -
speare’s Mid sum mer Night’s Dre am (1595) unfold,
all the way to the sere ne set ting of Henry David
Tho re a u’s Wal den, or Life in the Woods (1854), and
even beyond, forests in lite ra tu re have been por -
trayed in endlessly varied sha pes and colors and
even ful fil led a mul ti tu de of distin gu is ha ble roles
thro ug ho ut time. What is com mon among the se
more-or-less fic ti o nal loca ti ons, howe ver, is the -
ir mea ning ful ness and irre pla ce a ble ness. Instead
of straying furt her into the wil der ness that domi -
na tes the limi tless web of lite rary forests, howe -
ver, let us turn to a well-trod den yet myste ri o us
path, one of the oldest and most recog ni zed ren -
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de rings of the archetype of the forest: the dark
and wild yet magi cal woods of clas sic fairy tales.

Besi des being age-old repre sen ta ti ons of the
archetype, the forests of fairy tales are also one
of the most influ en tial, as they are among the
first nar ra ti ve por trayals  of forests that many of
us — in the Western hemisp he re, at least — enco -
un ter in our lives. The dark or enchan ted forest
is a con stant ele ment of fairy tales, the cros sing
which always holds some kind of reward for the
hero. From sto ri es like “Lit tle Red Riding Hood”
and “Lit tle Snow Whi te”, at least in the most
widely renow ned inter pre ta ti ons of the Brot hers
Grimm (Zipes 2014: 85-88, 170-178), chil dren
quickly learn that, as scary as the den se and see -
mingly impe ne tra ble woods might be, the hid den
adver si ti es and adver sa ri es also hold wit hin
them sel ves the pro mi se of pro ving and impro ving
one self — if only one can defe at them. Hap pi ness
awa its tho se who eit her fight or per se ve re. While
the defi ni tion of a happy ending is subjec ti ve
even in fairy tales (Snow Whi te enters the forest
as a child and comes out in pos ses sion of the skills
of a duti ful hou se wi fe and the pro mi se of mar ri -
a ge to a prin ce, whi le Lit tle Red Riding Hood
gains the power and know led ge to take care of
unwan ted sui tors with the help of her grand mo -
ther), forests in fairy tales usu ally turn out to be
the sites of ini ti a tion ritu als that are essen tial to
one’s growth and evo lu tion.

Post hu ma nism has indeed beco me a popu lar
appro ach in lite rary the o ri es recently, but ani -
mals have got ten much more atten tion under its
sco pe than plants (Duc kworth 2020: 7). Alt ho ugh
it is inar gu a ble that the super na tu ral cre a tu res
pro tec ting the magi cal forests aga inst the evils of
huma nity play sig ni fi cant roles in the ir nar ra ti -
ves (Łas zki e wicz 2017: 48), the powers of natu re
itself — such as get ting lost in the maze-like magi -

cal forest — also often ser ve as the vil la i no us
obstac les of fairy tales (Boldizsár 2010: 186). The -
se, howe ver, are sig ni fi cantly har der to tri umph
over than a dra gon or a witch that has recog ni za -
ble points of weak ness. Jack Zipes refers to this
unfat ho ma ble and uncon qu e ra ble qua lity of the
forest when he sta tes:

Ine vi tably [the hero es] find the ir way into the
forest. It is the re that they lose and find them sel -
ves. It is the re that they gain a sen se of what is to
be done. The forest is always lar ge, immen se, great,
and myste ri o us. No one ever gains power over the
forest but the forest pos ses ses power to chan ge
lives and alter desti ni es. In many ways it is the
supre me aut ho rity on earth and often the gre at
pro vi der.

One might say that the hero does not stand a
chan ce aga inst such evil, and this is sui tably de -
mon stra ted in Emily Car roll’s col lec tion of grap -
hic nar ra ti ves titled Thro ugh the Woods (2014),
which can unmi sta kably be vie wed as a con tem -
po rary adap ta tion of some of the most renow ned
fairy tales of the Brot hers Grimm. It is thro ugh
the exam ple of this enti cing work of art that this
paper aims draw atten tion to the fol klo ric woods
in the con text of lite rary stu di es.

Due to the ir sim ple nar ra ti ve struc tu res and
the ir long-stan ding popu la rity, fairy tales offer
them sel ves up for being adap ted not just once but
con ti nu o usly, time and again. The ir revi si ons and
adap ta ti ons always appeal to the ir audi en ces
exactly beca u se of the ir abi lity to retain recog ni -
za bi lity whi le being twi sted into new sha pes and
forms in the most cre a ti ve ways. They evo ke a
fee ling of uncanny fami li a rity — pos sibly by
relying on what Karin Kuk ko nen terms “popu lar
cul tu ral memory” (2013: 55) — whi le main ta i ning
the pos si bi lity to sur pri se and shat ter expec ta -
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tions. Fol lo wing con tem po rary trends, new adap -
ta ti ons of chil dren’s lite ra tu re, cre a ted for va rious
gro ups of audi en ces, inclu ding chil dren, (young)
adults, as well as dual audi en ces, tend to turn
clas sic fairy tale ele ments and tro pes topsy-turvy
(Bec kett 2009: xx), and Emily Car roll’s thril ling
young adult grap hic novel is no excep ti on. Re -
lying on the ir assu med roots in Medi e val oral tra -
di tion, con tem po rary fairy tale rew ri tings are
often set in dark pla ces and are enli ve ned with
got hic the mes and super na tu ral ele ments, and
this trend beco mes all the more pro no un ced in an
adap ta tion set in and focu sing on the set ting of
the magi cal dark woods such as the one discus -
sed in this paper.

The title of Car roll’s ant ho logy does not only
fores ha dow the impor tan ce of the role of the
arbo real set ting, but also expli citly pla ces itself
wit hin the fairy tale tra di tion and invi tes rea ders
on an expec tedly life-chan ging jour ney thro ugh
the woods, thus illu stra ting the pur po se of this
paper per fectly. Thro ugh the Woods thus con tra -
dicts the assump tion that “the forest in which the
hero loses his way is always just named, never
descri bed” (Mes ser li 2005: 278) by focu sing on
the set ting, which is exactly such a forest brim -
ming with evil super na tu ral inha bi tants. This
inge ni o us and highly accla i med con tem po rary
grap hic novel con ta ins a col lec tion of five maca -
bre got hic nar ra ti ves, which take pla ce in the
same uni den ti fied, limi tless, dynamic, dysto pic,
and often hyper tex tu al arbo real set ting thro ugh
the span of seve ral cen tu ri es. To inter pret this
com plex mul ti me dial work, I rely on Karin Kuk -
ko nen’s fra me work for analyzing comics as deve -
lo ped and demon stra ted in her book titled Con -
tem po rary Comics Storytel ling (2013). In this
paper, I aim to explo re the way woods are depic -
ted in this illu stra ti ve con tem po rary mul ti me dial

fairy tale rew ri ting for young adult audi en ces in
order to obser ve how the ir repre sen ta ti ons, con -
tents, mea nings, and con no ta ti ons have been
adap ted to fit the expec ta ti ons of con tem po rary
audi en ces and as a result devi a ted from tho se
loca ted in the sour ce texts that had inspi red them
ori gi nally. I assert that the uncer ta inty and frag -
men ta tion of both spa ce and self that are cha rac -
te ri stic of post mo dern fairy tale rew ri tings appa -
rent in both the nar ra ti ve and visual ele ments of
Emily Car roll’s adap ta tion distin gu ish it from
other adap ta ti ons as well as from its sour ce texts.

The fan ta stic forests of fairy tales

Folk and fairy tales are deeply mea ning ful nar -
ra ti ves of far-reac hing sig ni fi can ce. Having evol -
ved thro ugh cen tu ri es by being rein ter pre ted
again and again by vari o us aut hors, they retain
symbo lic con no ta ti ons that con ti nue to be deci -
phe ra ble and rele vant to con tem po rary rea ders
even today whi le also main ta i ning the ir fami li a -
rity as clas sic fairy tales. It is thro ugh the inclu -
sion of tex tu al fea tu res such as inter tex tu a lity
and the buil ding of storyworlds that comics, such
as the one discus sed in this paper, beco me unar -
gu ably rele vant to lite rary the o ri es (Kuk ko nen
2013: 14). At the same time, the upda ting of texts
is an inhe rent fea tu re of fairy tale adap ta ti ons.
The pur po se of fairy tale “retel lings have always
been an attempt to reju ve na te the tale for a con -
tem po rary audi en ce” (Bec kett 2009: xvi), and this
is the ulti ma te goal of young adult fairy tale adap -
ta ti ons as well. This does not neces sa rily mean,
howe ver, that the tale is tran spor ted into a con -
tem po rary or even rela ta ble set ting, as Car roll’s
Thro ugh the Woods demon stra tes with its labyrin -
thi ne and dark arbo real set ting.
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The sites of folk ta les are usu ally limi nal loca -
ti ons, which are pas sed thro ugh and even tu ally
left behind by the hero es. As such, “the fairy-tale
forest is gene rally a dark, wild, impe ne tra ble pla -
ce, and, at least in the popu lar folk ta le, is evo ked
in just as few, and abso lu te, words” (Cane pa 1999:
106). Due to rarely being descri bed in detail, it is
left up to the rea der or liste ner to ima gi ne the set -
ting and this way tame or sol ve its sec rets (Bol -
dizsár 2010: 107). Besi des pro vi ding paths for
chil dren along which they can come to com pre -
hend the ir inner most fee lings and assu me the ir
mea ning ful roles in soci ety, as it is argued by Bru -
no Bet tel he im (1977: 15) and Jack Zipes (2006:
130), among others, fairy tales can also pro vi de
gui dan ce for rea ders of any age and at any point
of uncer ta inty or insta bi lity in the ir lives, inclu -
ding not just tee na gers but adults as well (Bol -
dizsár 2010: 10-11). Dra wing on Vla di mir Propp’s
struc tu ra list fairy tale inter pre ta ti ons and the
cur rently popu lar trend of bibli ot he rapy, Bol -
dizsár comes to the under stan ding that the loca -
tions of folk ta les, the dark or magi cal forests in
par ti cu lar, are uni ver sal sites of pro blems and
com pli ca ti ons that need to be sol ved and resol ved
(2010: 107). The se mythi cal spa ces are thus at
once “a pla ce of testing, sur vi val, and sac ri fi ce”
as well as “a pla ce of growth and tran sfor ma tion”
(Łas zki e wicz 2017: 40-41). Simply put, the won -
dro us woods of fairy tales hold wit hin the pos si -
bi lity to beco me a safe haven as much as a laby -
rint hi ne and sini ster abyss.

As San dra L. Bec kett evo ca ti vely asserts,
“[w]hen you wan der into the woods with Lit tle
Red Riding Hood, the re is no tel ling when, or if,
you will come back out again!” (2009: xvi ii). Fic -
ti ve forests indu bi tably offer more than mere
plea sant walks in natu re: they pre sent the ir pro -
ta go nists and the ir rea ders with “a lan dsca pe of

trial” (Par ker 2020: 47). In psycho lo gi cal rea dings
of fairy tales, forests hold a par ti cu larly sig ni fi -
cant pla ce as the rea li za ti ons of remo te and pri -
mor dial sites whe re the young can wit hdraw to
find them sel ves or to defe at a foe. They are often
under stood to be more than mere geo grap hi cal
loca ti ons one must navi ga te thro ugh in order to
sur vi ve and evol ve: as enig ma tic and wildly dense
maps of the human psyche, in other words, as
imprints of “the dark, hid den, near-impe ne tra ble
world of our uncon sci o us” (Bet tel he im 1977: 94)
or as “a symbo lic repre sen ta tion of a jour ney into
one’s self, which can unco ver the sec rets and
desi res loc ked in a per son’s mind” (Łas zki e wicz
2017: 41). Fee ding on the men tal lan dsca pes of
the hero es, forests are often depic ted as unk nown
and myste ri o us yet at the same time fami li ar and
uncanny. What is more, having under stood what
they are stan ding in the pla ce of, it is not sur pri -
sing that the most haun ting ele ment of such dark
forests is “the thre at of the ir [hid den mon sters’]
reve la tion”, as Eli za beth Par ker unfolds (Hac kett
and Har ring ton 2019: 26), which might well be
the embo di ments of psycho lo gi cal dilem mas and
tra u mas.

Accor ding to Bet tel he im, if we “have ente red
this wil der ness with an as yet unde ve lo ped per -
so na lity, when we suc ceed in fin ding our way out,
we shall emer ge with a much more highly deve -
lo ped huma nity” (1977: 94), in other words as
more balan ced and more pur po se ful mem bers of
soci ety. Already in Medi e val times, they were
under stood to be (trans)for ma ti ve pla ces, whe re
“one could only rise or sink below the human
level” (Har ri son 1992: 61), and the Brot hers
Grimm them sel ves as well saw the woods as cru -
cial yet myste ri o us set tings, which would gui de
one towards fin ding a solu tion to the ir pro blems
(Har ri son 1992: 169; Zipes 1987: 67). In line with
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this hypot he sis, upon exi ting the forest, Snow
Whi te, who was sup po sed to learn to con trol her
vanity and chil dish nai vety when her step mot her
offe red to sell her bea u tifying  pro ducts in dis gu -
i se, does regain con trol of her king dom from her
evil step mot her, and Lit tle Red Riding Hood, who
was meant to learn to fol low safety instruc ti ons
given by her super i or when con fron ted with a
sleazy wolf, eit her figu res out a way to trick the
wolf by her self, as in Paul Dela ru e’s record of the
oldest known oral ver sion of the tale titled “The
Story of Grand mot her” from 1951 (Dun des 1989:
15-16), or is taught to defe at and cha se away the
angry wolf by her grand mot her, as in the Bro -
thers Grimm tale (Zipes 2014: 85-88). In the fol -
lo wing, in order to con tra dict this heu ri stic ima -
ge of the fol klo ric forest, I will clo sely exa mi ne
the mul ti me dial nar ra ti ves of Car roll’s grap hic
novel and show that her depic tion of the forest,
fami li ar from clas sic fairy tales, is dis tan ced from
con tem po rary rea ders as it is not a pla ce whe re
the cha rac ters may find them sel ves, but, fol lo -
wing the ten den ci es of post mo dern fairy tale rew -
ri tings to frag ment and com pli ca te the ir sour ce
texts, it is whe re they get lost fore ver more.

Thro ugh the Woods (2014)

The five chap ters of this grap hic novel take the
rea der on a jour ney thro ugh not just time but
fairy-tales as well, expan ding on what is descri -
bed as “the twenty-first-cen tury fairy-tale web”
by Cri sti na Bac chi le ga (2013: 18). Howe ver, while
Bac chi le ga’s focus had been on the level of the
plot and the nar ra ti ve, Car roll shows that a com -
plex fairy-tale web can be cre a ted wit hin the
scope of a sin gle col lec tion, cen te red aro und a
sin gle uni ver sal tro pe. The forest, as cle arly deno -

ted in the title, is forms an exten si ve link thro ug -
ho ut the sto ri es of the book. Whi le the tem po ral
set ting of each nar ra ti ve is bro adly iden ti fi a ble by
its visual depic tion and are arran ged in a chro no -
lo gi cal order, star ting from the 18th or 19th cen -
tury and arri ving to the mid dle of the 20th cen -
tury — simul ta ne o usly sho wing pro gress in time
from win ter thro ugh spring and sum mer to fall —
the ir geo grap hi cal loca tion is left unspe ci fied,
rein for cing Emily Car roll’s repre sen ta tion of the
forest as an emble ma tic and uni ver sal spa ce whe -
re the uni ma gi na ble is mani fe sted, and whe re
bodi es beco me frag men ted and evil spi rits roam
disem bo died.

The book, which is dedi ca ted to the aut hor’s
parents, who, one can only assu me, intro du ced
her to the world of fairy tales in the first pla ce,
mani fests a clo se con nec tion to the realm of the
magi cal yet frig hte ning, and, most impor tantly,
always vividly visu a li zed fan ta si es of a child. By
way of its mul ti me dial natu re, Thro ugh the Woods
goes over and beyond as it does not just ver bally
descri be, but also visu ally depicts the eerie pla ces
and hor ri fic cre a tu res of its storyworld. In Car -
roll’s inter pre ta tion, the forest is not an enchan -
ting and attrac ting pla ce of reju ve na tion or re -
birth but of mena ce, frag men ta tion, and incre a -
sing uncer ta inty with none of the hap pily ever
afters known from clas sic fairy tales. The ima ges
appe ar frig hte ning, with the ir dark and often
two-toned black and red ima ges, and frag men ted,
with the erra tic pla ce ment of the panels as well
as the tex tu al ele ments all over the pages.

Alt ho ugh the ima ges seem to domi na te the
nar ra ti ves with the inclu sion of who le pages wi -
tho ut text and seve ral full-page panels thro ug ho -
ut the book, it is impos si ble to sepa ra te the ima -
ge from the text or vice ver sa in this work of art,
just as WJT Mitchell pro po ses in his the ory of the
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ima ge text: they are “com po si te, synthe tic works
(or con cepts) that com bi ne ima ge and text”
(Mitchell 2012: 89). Accor ding to Kuk ko nen as
well, the visual and tex tu al ele ments of the
comics work clo sely toget her, intert wi ned to
form and con vey mea ning as a result of the rea -
ding pro cess (2013: 37-38). This unity is furt her
enhan ced by the fact that the nar ra tor’s and the
cha rac ters’ tho ughts and utte ran ces are rarely
sepa ra ted by the bor ders of spe ech bub bles but
are incor po ra ted in the panels and tend to pop up
hap ha zardly all over the page, thus depic ting a
truly “erra tic” arbo real con text (Mes ser li 2005:
277).

From the begin ning, Car roll works hard and
con sci o usly to sub mer ge the rea der into the book
and into the limi tless woo dlands that is her book.
The book sets off on a rat her per so nal note, in the
bedro om of a child, grab bing the rea der from the
21st cen tury and drag ging her down a dark and
myste ri o us rab bit hole. In this three-page story
that fun cti ons as an epi lo gue, the ima ges fill the
who le of the page with the gut ters eit her simply
left black or the panels being pla ced upon dark
bac kgro und ima ges. The dark ness of the bedroom
is con tra sted with the intru si ve yet pro tec tive,
harsh gla re of the over head light, which gives the
child a fal se sen se of safety, but at the same time
accen tu a tes the unk nown dark parts of the room.
The nar ra tor’s tho ughts reflect the visual con trast
vividly as they are pre oc cu pied by the dark ness
in the room and the mon sters that may lurk wit -
hin. The short-hai red child wit ho ut a name, a
bac kgro und story, or even a discer ni ble gen der,
but with an unde ni a ble love for rea ding and a
very vivid ima gi na tion is unspe ci fic eno ugh to
make it easy for the rea der to iden tify with him
or her. Just like in fairy tales, the rea der is faced
with the limi ted first-per son per spec ti ve of the

pro ta go nist right from the begin ning. Alt ho ugh
having discer ni ble and reli a ble nar ra tors is not a
cha rac te ri stic fea tu re of comics (Kuk ko nen 2013:
36), here it is rele vant. Spe a king in the first per -
son, the child takes up the role of nar ra tor and
gui de into the unk nown, never to be seen ree mer -
ging from it in the cour se of the book. Thro ugh
the omis sion of con tra sting whi te gut ters bet -
ween the panels and rarely pro vi ding stra igh-
tedged bor ders for the panels them sel ves, the
atten tion of the rea der is furt her encap ti va ted as
they beco me more and more immer sed in the
story. What is more, with each story get ting lon -
ger and lon ger, the rea der also gets the impres -
sion of del ving furt her and furt her into the forest,
and it seems less and less likely that even the rea -
der can find his way out.

On the edge of the forest

With the sto ri es pro gres sion the rea der gets to
repe a tedly zoom in and out of the vast forest, get -
ting the fee ling that “spa ce in the fairy tale is
simul ta ne o usly con trac ti ve and expan si ve” (Mes -
ser li 2005: 278). Alt ho ugh the forest itself appe -
ars to be limi tless, Car roll does try to give the rea -
der some hand holds in the forms of iden tifying
symbols pla ced at the begin ning of each story,
which are minor but recog ni za ble ele ments from
the ima gery of each grap hic nar ra ti ve. The se
icons reap pe ar in the table of con tents as well,
stren gthe ning the hypot he sis that this book is a
vast hyper text with mul ti ple points of inter tex -
tual as well as intra tex tu al con nec ti ons. The se
refe ren ce points also evo ke the “hyper me dial
replays” discus sed by Vla di sla va Gor dić-Pet ko vić
in her mono graph, in which she asserts that the
tran sla tion of tra di ti o nal texts into hyper real
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digi tal con texts leads to expe ri men ta ti on and
playgia rism (2004: 134), which are cle arly appa -
rent in this col lec tion of short sto ri es as well as
its digi tal adap ta ti ons, which will be discus sed
later on. What is more, Car roll also appe ars to try
to con trol this vast arbo real spa ce by set ting off
with an open-ended story right after the immer -
si ve intro duc tion and pic king up the same line of
nar ra ti ve in a dif fe rent dimen sion in the con clu -
sion with a dif fe rent set ting but a hero i ne eerily
remi ni scent of that of the first story, essen ti ally
pro vi ding a visual fra me story for the book.

“Our Neig hbor’s Hou se” tells a sor row ful tale
abo ut three orp ha ned sisters set in a time long
gone, pos sibly in the 18th cen tury. The expo si ti on
of the story is cle arly inspi red by the Grimms’
“Three Lit tle Men in the Forest” (Zipes 2014: 40-
42), but in Car roll’s inter pre ta tion the events
unfol ding insi de the stran ger’s hou se remain a
gru e so me mystery. The story is nar ra ted from the
per spec ti ve of the mid dle sister with an emble -
ma tic and unmi sta kably recog ni za ble red hood,
who expres ses both the dejec ted fee lings of aban -
don ment known from “Han sel and Gre tel” as well
as the bra very of the hero i ne of “Lit tle Red Riding
Hood”. Car roll con forms with the tra di tion of
post mo dern fairy tale retel lings by pre sen ting
fema le pro ta go nists in most of the sto ri es inclu -
ded in the col lec tion and by giving them power
and agency (Kuk ko nen 2013: 62). Lured to the
hou se of an always smi ling man with a wide-
brim med hat by her hun ger, despa ir, and con cern
for her two sisters, the story con clu des with an
open ending — as is com mon prac ti ce in hor rors
and psycho lo gi cal thril lers — at the thres hold of
this pre su mably evil, cer ta inly myste ri o us, man’s
hou se.

The forest in this story is the den se one known
from “Han sel and Gre tel”, “Lit tle Red Riding

Hood”, and “Lit tle Snow Whi te”, howe ver, it does
not pro vi de any kind of evo lu tion for the main
cha rac ter but is an end in itself. The jour ney
through the forest leads to the pro ba ble death of
each cha rac ter, which is obvi o us befo re they even
set out. Cliffhan gers are a part of each text in the
col lec tion and stand to demon stra te the endles -
sness of both the dark enchan ted forest and of the
pos si bi lity for rei ma gi ning clas sic fairy tales.
Anot her tec hni que used to evo ke une a se and to
awa ken a fee ling of uncan ni ness in the rea der is
the por trayal of frag men ted clo se-ups  of vari o us
body parts, except for the eyes, the sig ni fi can ce
of which will be discus sed in refe ren ce to one of
the later sto ri es in the col lec tion.

The final story cle verly titled “In con clu sion”
is the most obvi o us retel ling of a fairy tale “Lit tle
Red Riding Hood”, with a dif fe rent, more-or-less
happy ending. The hero i ne, who wears a red cape
just like the main cha rac ter of “Our Neig hbor’s
Hou se”, as has already been men ti o ned ear li er,
has to go not from her home to that of her elder,
but from one parent’s home to the other’s, re vea -
ling that hers is a bro ken yet fun cti o nal family
not uncom mon to be seen nowa days but cer ta inly
unhe ard of when clas sic fairy tales were writ ten
down by the Brot hers Grimm. The path thus both
ser ves to con nect and to sepa ra te the two homes.
In addi tion, Car roll shat ters clas sic fairy tale
expec ta ti ons by having not the mot her but the
fat her warn the Lit tle Red of the story of the dan -
ge ro us wol ves lur king in the woods.

Alt ho ugh the hero i ne makes it to the safety of
her bedro om in the end, the wolf in the dark ness
— of whom only the eyes and the grin are visi ble
in the fas hion of Lewis Car roll’s Ches hi re Cat
from Ali ce’s Adven tu res in Won der land (1865) —
fore bo dingly expla ins how her chan ces of esca -
ping will dimi nish each time she enters the forest.
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By depic ting a lar ge map of the area along with
the path the hero i ne takes thro ugh the forest in
this con clu ding story on the final pages of the
book, the rea der might get the fal se impres sion
that this vast arbo real land is actu ally navi ga ble.
The birds-eye view, howe ver, only gives fal se
hope, as it is in fact full of dark and myste ri o us
sec ti ons cove red by moun ta ins and other natu ral
land marks, in effect pro vi ding not a demystifying
cla ri fi ca tion, but an ima ge that adds more to the
mystery.

Webs of inter tex tu a lity

In vivid con trast with the pre ce ding story set
in a more modest pla ce and depic ted in earth
tones, the second story, “A Lady’s Hands are
Cold”, takes pla ce in a lavish 18th cen tury pala ce
and emits vivid colors. Whi le the color red — with
all its sexu al, sin ful, and vio lent con no ta ti ons —
appe ars to be the most domi nant color thro ugh -
out the book, this story has a lot of blue in it, per -
haps to evo ke memo ri es of the fairy tale it is
based on not just nar ra ti vely, but visu ally as well.
In this retel ling of “Blu e be ard”, it is not the hus -
band, tho ugh he is cer ta inly far from inno cent
him self, but the dead wife see ping in thro ugh the
walls of the pala ce that turns out to be the true
evil to be fea red. This story is the one most brim -
ming with lite rary allu si ons in the col lec tion,
inclu ding allu si ons not just to the fairy tales of
“Mai den wit ho ut Hands” and “Blu e be ard” (Zipes
2014: 99-103, 202-205), but also the French lite -
rary fairy tale “Bea uty and the Beast”, Char lot te
Per kins Gil man’s “Yellow Wall pa per” (1892),as
the hero i ne tears off the wall pa per along with the
wall to find the pre vi o usly dece a sed wife, and
even Tim Bur ton’s 2005 ani ma ted film, The Corpse

Bri de, when said for mer wife grabs the hand of
the cur rent wife, hen ce the title of the short story.
What is more, the hands from the story reap pe ar
on the cover of the book emer ging almost unno -
ti ce ably from the erra tic gnarly bran ches of the
forest to cap ti va te the rea der, furt her com pli ca -
ting the web of intra tex tu al refe ren ces wit hin the
book as well.

The forest of this story is the myste ri o us pla ce
whe re the appa rently evil hus band of the story
goes off to hunt. Alt ho ugh we are led to beli e ve
that the hus band hides gru e so me sec rets, the se
are never actu ally con fir med, and we never learn
whet her he actu ally com mit ted the mur der of the
true vil lain of the story: the lady in the walls.
Nevert he less, as if trying to trick the rea der into
direc ting the ir atten tion towards the wrong vil -
lain, the hus band’s evil ness is accen tu a ted in the
sce ne whe re they eat, as focus is shif ted to the
deta ils of his pointy teeth, his sharp uten sils, and
the bloody meat on his pla te and in his mouth.
The se ima ges, with seve ral of them pre sen ted as
full-page panels, Car roll appe ars to attempt to
insert some dra ma tic pau ses and some spa ce for
the rea der to com pre hend the nar ra ti ves. The
cor po real aspect is momen to us in this tale as the
mon stro us pre vi o us wife is found in pie ces all
over the castle and is put toget her in good faith
by the hero i ne pie ce by pie ce, tied with blood-red
rib bons.

Alt ho ugh loo king at the gaze and its the de -
piction are focal ele ments of tales such as “Lit tle
Red Riding Hood” (Bec kett 2009: 19), in Thro ugh
the Woods, it is the ir omis sion that reve als sig ni -
fi cant mea ning. The degree of mon stro sity and
evil ness of the cha rac ters is once again emp ha -
sized by the aut hor appa rently not daring or wan -
ting to depict eyes, hiding them beyond the edges
of the panels and the pages. The book is thus full
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of face less and eyeless mon sters. Sin ce the eye is
often under stood to be a mir ror into the soul, the
rea der is spa red the most gru e so me inner most
cha rac te ri stics of the evil cha rac ters. What is
more, at the end of this par ti cu lar story, the he -
roi ne her self also loses her eyes, or rat her they
beco me as dark and blank as that of a ghost, beco -
ming a sort of mon ster. In the end, we see the
pro ta go nist run ning towards the den se woods in
her fright, eit her to be con su med by or to be come
part of the forest itself.

The fourth story of the col lec tion titled “My
Fri end Jan na” focu ses on the rela ti on ship bet -
ween two women: an unat trac ti vely sim ple girl
who lite rally stays behind the cur ta ins and a more
attrac ti ve girl who is up on the sta ge pre ten ding
to be a medi um who can com mu ni ca te with the
dead, only to end up truly pos ses sed by one in the
end. The ima gery of this tale is remi ni scent of an
early 19th cen tury set ting thro ugh greyer and dul -
ler, and so the nar ra ti ve keeps moving for ward
furt her in time com pa red with the pre vi o us sto -
ri es. Simi lar to the pre vi o us story, the cha rac ters’
eyes are rarely shown, usu ally cut off and hid den
by the gut ters and the edges of the pages. Howe -
ver, they appe ar whi te when the main cha rac ter
pre tends to be in a tran ce and are a cen tral motif
in the erra tic diary pages of the pos ses sed main
cha rac ter, both in the ir visual and tex tu al ele -
ments. Once again, evil appe ars to resi de wit hin
the forest, whe re it attac hes itself to one of the
two fema le pro ta go nists from the gnarly boughs
of the tre es whi le they walk in the woods.

Hyper tex tu al con nec ti ons

“His Face All Red” is loca ted in the very mid -
dle and at the dee pest point of the book and of

the forest. At the out set, the two brot hers with
oppo sing per so na li ti es and lives reminds the rea -
der of the tale titled “The Sesa me Moun tain”
(Zipes 2014: 454-456), which con clu des with a
simi larly gru e so me ending. As in the pre vi o us
story abo ut Jan na, jea lo usy is once again the
sour ce of the main con flict, this time lea ding to
fra tri ci de that can also ser ve as an ana logy of the
Bibli cal story of Cain and Abel. Accor ding to
Boldizsár, mee ting with death lea ves the cha rac -
ter in con trol of death, some ti mes even immor tal
(2010: 205), and the name less brot her of “His
Face All Red” is seen to thri ve in a simi lar fas hion,
alt ho ugh we never find out whet her it was the
mur de red brot her, or his pos sibly evil dop pel gan -
ger, who ree mer ged from the depths of the pit
and of the forest safe and sound. It is in this very
text that it is recog ni zed by the cha rac ters and
thus made didac ti cally cle ar for the rea ders as
well that evil always “came from the woods ([as]
most stran ge things do)” (Car roll 2014: 63).

In the same man ner as dop pel gan gers in clas -
sic Ger man lite rary fairy tales repre sent the
uncanny Other and the evil wit hin the cha rac ter
(Schwa be 2019: 80), the revi ved brot her appe ars
to be a grim ver sion of him self. What is more, the
text also con ta ins refe ren ces to other sto ri es wi -
thin the book, as when the brot hers pass a tree
“with lea ves that loo ked like a lady’s hands” (Car -
roll 2014: 65) hin ting back at the pre vi o usly
discus sed “Blu e be ard” adap ta tion. What is more,
the re are not only tex tu al but visual inter tex tu al
refe ren ces as well: the style and colo ring of the
story is remi ni scent of recent fil mic fairy tale
revi si ons, such as Red Riding Hood (2011), which
are usu ally set in medi e val vil la ges and depic ted
in dull colors with added accents of vivid colors.
Red is once again a color of sig ni fi can ce as the
sce ne of the mur der is indi ca ted symbo li cally and
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myste ri o usly by the same moti on less ima ge de -
pic  ted in a red hue. As if mur der was not just
impos si ble to pic tu re but also unnar ra ta ble, these
panels are wor dless and the nar ra ti ve rema ins
mute for seve ral pages. Alt ho ugh Car roll appa -
rently fol lows the view that fairy tale forests
“even tu ally beco me an are na of blo ods hed and
ter ror” (Cane pa 1999: 211), the hor rifying  ima -
ges are usu ally cle verly omit ted in her comics.

Whi le it is true that the pro cess of rea ding is
always inter ac ti ve and the tur ning of pages can
result in a playful inter ac tion bet we en text and
rea der, the aut hor Emily Car roll has cre a ted a
hyper tex tu al, truly inter ac ti ve and somew hat
ludic ver sion of this par ti cu lar comics in the form
of an HTML web si te. A form of “His Face All Red”
— publis hed the same year as the book, so the re
is no tel ling which is the sour ce text and which is
the adap ta tion — can be found on her site and
offers cre a ti ve solu ti ons for the retel ling of the
story that were impos si ble on paper. The struc -
ture of the web page allows for the story to be sec -
ti o ned dif fe rently, and it appe ars that the more
arbi trary bre a king points wit hin the story on the
screen work bet ter for the nar ra ti ve than the pre-
deter mi ned limi ting page sizes of the book, as is
appa rent in the case of the mur der sce ne, for
exam ple, whe re the rea der can assist in com mit -
ting the mur der and tur ning the color of the ima -
ge blood-red with the click of a mou se. Due to the
need for hap tic or tac ti le inter ac tion, the rea der
is for ced to move the page along in the direc tion
of the story, side ways or dow nwards, if they want
the story to unfold in front of them. Alt ho ugh the
cour se of the nar ra ti ve is chro no lo gi cal both in
the book and on the web, the varied modes of
inter ac tion neces si ta ted by the web page cre a te
the illu sion of cho i ce. Nevert he less, the uses the
exact same ima ges and ends in exactly the same

way as the one inclu ded in the book, with only
the modes of inter ac tion requ i red from the side
of the rea der making a dif fe ren ce.

The one but last story of the book pre ce ding
only the con clu sion, “The Nesting Pla ce”, also has
a web com pany that might accom pany it, this
time not simply tran sfer ring the nar ra ti ve onto
the screen, but pro vi ding a bac kstory. “All Along
the Wall” tells the ori gin story of not the mon ster
itself, but of how the brot her’s wife, at a simi larly
impres si o na ble age, was acqu a in ted with and got
pos ses sed by the mon ster in what at first see med
like a fri endly appro ach. The con cept of mot her -
hood is of cru cial impor tan ce for both “The
Nesting Pla ce” and “All Along the Wall”, which is
well-known from and oft-visi ted in fairy tales. As
we learn, this evil mena ce has not just emer ged
from the forest but also spread from per son to
per son via its offspring. Partly thro ugh the web
comic, the nar ra ti ve fol lows the trend in post mo -
dern fairy tale rein ter pre ta ti ons by por traying  the
super na tu ral vil lain as a sympat he tic, round cha -
rac ter (Schwa be 2019: 80). The evil is hid den in
the mater nal figu re of the brot her’s wife, and
even the mon ster insi de her also appe ars to be a
mater nal figu re of some sort, who only wants to
take respon si bi lity for her lit tle ones.

“The Nesting Pla ce” is set the clo sest to con -
tem po rary times in the volu me, pos sibly some -
time in the first half of the twen ti eth cen tury. The
story is cen te red aro und a tee na ger, who is lost
after the loss of her mot her and is visi ting with
her brot her and his wife, who se home hap pens to
be on the brink of a vast forest. As Bet tel he im
expla ins, “being lost is an anci ent symbol for the
need to find one self” (1977: 217), which is exactly
what the hero i ne tri es to do despi te her lack of
moti va tion. She is a typical angsty tee na ger, who
lite rally falls to pie ces when she tum bles down a
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rab bit hole in the forest. Much like a tee na ger,
she is also incre a singly dif fi cult to under stand
when she gets lost in her own tho ughts, the
speech bub bles con ta i ning her tho ughts are cut
off by the fra mes.

“The Nesting Pla ce” seems to be an alle gory
for the silent mon ster that moves into one’s body
and eats them up from the insi de out lea ving
them lonely and as an empty shell: depres sion.
Coin ci den tally, it is also what the evil mon ster
from the woods domi na ting the story does to its
vic tims: it cle ans out all the insi des and the
huma nity from the ir bodi es in order to be able to
wear the ir skins. Whi le the mon sters and the
most hei no us acts in each story are discus sed ver -
bally and are not shown in ima ges — with gory
deta ils making the ir way into each story nonet -
he less— in this story the rea der comes face to face
with a full-page mon ster. By inclu ding this page
towards the end of the book the rea der can expe -
ri en ce shock simi lar to the way the hero i ne might
be expe ri en cing it. Thus, with the pro gres sion of
the sto ri es and the pas sing of time along with
them, it is not only us, the rea ders, who get dee -
per and more and more entan gled in the dark
woods, but the mon sters appe ar to come clo ser to
us as well.

Con clu sion

The pur po se of this paper was to demon stra te
the way the forest and the mon sters wit hin it are
repre sen ted in a con tem po rary grap hic nar ra ti ve
that is based on the set tings and the nar ra ti ves of
clas sic fairy tales. Sear ching for the inter tex tu al
refe ren ces wit hin the short sto ri es as well as the
ove rar ching the mes and points of con nec tion wi -
thin the who le of the book feels like being lured
into this dark forest wit ho ut a means to ree -

merge, just like the vari o us cha rac ters of the
book. Thro ugh the Woods, thro ugh the spell bin -
ding com bi na tion of gru e so me ima ges and the
accom panying words work toget her as imag texts
to instill fee lings of discom fort and uncan ni ness
in its rea ders. Car roll’s forest, in trying to con -
form to the expec ta ti ons of the con tem po rary
young adult gen re, appe ars to have left behind
tra di tions of the clas sic fairy tales.

The mea ning of folk ta les and of con tem po rary
fairy tale adap ta ti ons have long been a focus of
rese ar chers from vari o us fields. Exa mi ning the
repre sen ta tion and the mea ning of spa ce in gene -
ral and of a spe ci fic mythi cal loca tion in the se sto -
ri es, the evil fol klo ric forests, howe ver, are of new
inte rest and, as such, are not fully map ped yet.
Com bi ning this fresh per spec ti ve with the exam -
ple of the mul ti me dial repre sen ta tion of a gra phic
novel with a cou ple of added inter me dial adap ta -
ti ons is whe re the true novelty and value to fairy
tale stu di es of this paper lies. Explo ring the intra-
and inter tex tu al refe ren ces thro ug ho ut this gra -
phic novel to the ir ful lest has pro ven to be way
beyond the sco pe of this paper, alt ho ugh it would
be well worth con ti nu ing this rese arch. In addi -
tion, the fun cti ons of the nar ra ti ve, inclu ding
their foca li za ti ons and unre li a ble nar ra tors would
also be worth giving more atten tion to. In sum -
mary, con tem po rary rei ma gi na ti ons of fairy tale
forests ser ve a dif fe rent, less gui ding and more
refle xi ve pur po se than the ir ori gins as reflec ti ons
of the more frag men ted world of the ir rea ders.
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Ема З. БАЛИНТ

THRO UGH THE WOODS: ИСТРА ЖИ ВА ЊЕ
ТОПО СА ШУМЕ У САВРЕ МЕ НИМ 

АДАП ТА ЦИ ЈА МА БАЈ КИ ЗА МЛА ДЕ

Саже так

Шума је у књи жев но сти често при ка за на као мрач -
ни, јези ви про стор, пун тешко савла ди вих пре пре ка,
али и као про стор који доно си осло бо ђе ње и уну тра -
шњи раст јуна ка. Топос шуме у усме ној бај ци је у
струч ној лите ра ту ри углав ном тума чен као кључ но
место нара тив не про гре си је: реч је о топо су који пред -
ста вља праг пре ла ска након којег сле ди сре ћан крај.
Савре ме не адап та ци је бај ки за мла де доно се овај топос
у мрач ни јим тоно ви ма и често са изу зет ком срећ ног
кра ја. Циљ овог рада је да се испи та начин на који је
шума пред ста вље на и реин тер пре ти ра на у гра фич кој
нове ли Thro ugh the Woods (2014) аутор ке Еми ли Керол
(Emily Car roll). Дис то пиј ска дивљи на ове гра фич ке
нове ле, саста вље не од неко ли ко при ча, не нуди ништа
осим језе и стра ха, што дово ди до пита ња да ли је уоп -
ште могу ће побе ћи од мон стру о зних ста нов ни ка
савре ме них мрач них шума.

Кључ не речи: шума, чудо ви ште, савре ме на књи -
жев ност за мла де, адап та ци је бај ки, гра фич ка нове ла
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САЖЕ ТАК: Чита лач кој публи ци познат и од књи -
жев не кри ти ке при знат писац срп ске аутор ске бај ке,
Тио дор Росић, ство рио је соп стве ну и спе ци фич ну
пое ти ку, чвр сто осло ње ну на наци о нал ну исто ри ју и
мито ло ги ју. Роман-бај ка Злат на гора оби лу је еле мен -
ти ма чуде сног, у чијем је цен тру мито ло ги ја обгр ље на
исто ри јом срп ског сред њег века. Низ фол клор них еле -
ме на та Роси ће вог дела могу ће је поре ди ти са запи си -
ма позна тих етно ло га. Поме ну ти еле мен ти фол кло ра
у делу, који ма се овај рад бави, мито ви, обре ди, оби -
ча ји и веро ва ња, пра те мно штво фор ми дру штве ног и
поро дич ног посто ја ња срп ског наро да: оби ча је и обре -
де у патри јар хал ној зајед ни ци, место поје дин ца у
поро ди ци, сује вер не пред ра су де, али и мно ге мани фе -
ста ци је јав ног живо та. Упра во та запа жа ња дра го це на
су све до чан ства иску ства и зна ња срп ског наро да и
обја шње ња тада шњег схва та ња ствар но сти, изу зет но
важна за сва доса да шња, као и акту ел на тума че ња бај -
ке. Теме који ма су се бави ли Кара џић, Чај ка но вић,
Ђор ђе вић, Петро вић и оста ли срп ски етно ло зи и про -
у ча ва о ци фол кло ра, Тио дор Росић беле жи у свом делу,
желе ћи, и у тој жељи успе ва ју ћи, да их сачу ва од забо -
ра ва и при бли жи дана шњем чита о цу.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: књи жев ност за децу, савре ме на
аутор ска бај ка, фол клор но насле ђе

Писац и дело

Тио дор Росић пише аутор ске бај ке по узо ру
на фол клор не изво ре, ства ра ју ћи у сфе ри ма -
ште леген де са јуна ци ма који су мање или више

позна те исто риј ске лич но сти. Њего ве при че
пред ста вља ју меша ви ну леген ди и бај ки, а ре -
ал не дога ђа је често пре во ди у про стор чуде -
сног, на начин при хва тљив и разу мљив савре -
ме ном мла ђем чита о цу. Из обим ног опу са овог
писца поку ша ће мо да издво ји мо нај бит ни ја
дела: 

песнич ке збир ке: Леп тир, Лете ћа кола, Из-
ве штај спе ци ја ли сте, Бала да о гра ђа ни ну;

књи ге при по ве да ка: Јарац који се не да узја -
ха ти, Некр ште ни дани, Хаљи на госпо ђе Кили -
ба да;

бај ке и рома не-бај ке: Доли на јор го ва на, Ор-
ло во гне здо, Бисер ни град, Злат на гора, Син
цвет; 

при че за децу и одра сле: Госпо дар седам бре -
го ва, При ча о мудром Петру.1

Дослед но сво јој пое ти ци, Тио дор Росић у
рома ну-бај ци Злат на гора (2006) чита о цу пред -
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ста вља јед но став но, али умет нич ки увер љи во
обли ко ва не чуде сне лико ве кне же ва, прин це за,
вила, виле ња ка, вешти ца... Гене рал но, њего ва
про за убе дљи во испу ња ва зах тев јед не од нај ва -
жни јих одли ка књи жев но сти за децу – машто -
ви тост. Иста та одли ка импе ра тив је срп ског
фол клор ног насле ђа, а самим тим и народ не
бај ке, што је чини књи жев ном врстом која се
пре пли ће са ско ро свим обли ци ма књи жев ног
ства ра ла штва.2 По ства ра лач ком бај ков ном по -
ступ ку слич на народ ним бај ка ма, Роси ће ва
Злат на гора почи ње про ле го ме нич ним опи сом
гра да Дости ни ке, са вла да ром, кне зом Вла сти -
ми ром, и њего вом децом, Мути ми ром, Сто ји -
ми ром, Гој ни ком и Јаго дом. 

У њего вим бај ков ним пред ста ва ма, сусре ће -
мо кра ље ве, прин че ве и прин це зе срп ске сред -
њо ве ков не исто ри је, пре да ња и леген де – изван -
ред но умет нич ки уоб ли че нe, надах ну те раз ви је -
ном ства ра лач ком маштом и при по ве дач ки
добро изгра ђе не (Мила то вић 2006: 75). 

Кне же ва жеља да посе ду је прстен при ја тељ -
ства, појас сна ге и књи гу мудро сти може се
оства ри ти тиме што у потра гу шаље сво је сино -
ве, почев од нај мла ђег па до нај ста ри јег. Ам -
пли фи ка циј ско опи си ва ње чароб них пред ме та
исти че њихо ве моћи и зна чај за оно га ко их
посе ду је. Пла ви камен прсте на при ја тељ ства
пока зу је ко је при ја тељ, а ко непри ја тељ. Појас
сна ге уве ћа ва сна гу оно га ко га посе ду је. У књи -
зи мудро сти пише шта је било, шта се зби ва, и
шта ће бити. Пре пре ке на путу, епски раз ви је -
не по угле ду на народ ну бај ку, слич не су на
путо ва њи ма све тро ји це сино ва: пре ла зак пре -
ко моста код вира Коло врат; поја ва јар че ва са
сре бр ним, злат ним и бисер ним рого ви ма; упо -

зна ва ње са ста ри цом код које, због уби ства јар -
че ва, за казну слу же по годи ну дана... 

Однос пре ма вре ме ну у Роси ће вим бај ка ма
само је дели мич но у духу одно са у вре ме ну у
усме ној бај ци, тим пре што се за већи ну Роси ће -
вих бај ки може одре ди ти вре ме деша ва ња. Уоби -
ча је не фор му ле за одре ђе ње вре ме на у усме ној
бај ци ипак су при сут не и у Роси ће вим, и то по
пра ви лу у функ ци ји озна ча ва ња поје ди них сег -
ме на та: седам дана јахао; тре ћег дана је избио;
седам дана се весе ли ло; после три дана... (Ша -
ран чић-Чуту ра 2006: 23). 

Мути ми ров одла зак у потра гу за чароб ним
пред ме ти ма раз ви је ни ји је и бога ти ји моти ви -
ма: сусрет са чароб ном рибом, спа са ва ње орла,
помоћ патуљ ку, дола зак у Вилин ско кра љев -
ство, заљу бљи ва ње у вилу, девет дана поста вља -
ња раз ли чи тог биља на жртве ник, девет месе ци
потра ге за чароб ном кру ном, након којих сле -
ди повра так у Вилин ски град, седам дана и
седам ноћи весе ља због рође ња кне же ви ће вог
и вили ног сина. Сле ди осло ба ђа ње бра ће и по -
вра так у Дости ни ку. Пре срећ ног завр шет ка,
дола зи до запле та, као резул та та несло ге, из
којих про из ла зе мудра сазна ња, побе да над не -
при ја те љем и, конач но, спо кој. 

Оно што је карак те ри стич но за овај роман-
-бај ку, као и за пре ђа шњи Роси ћев бај ков ни
опус, јесу пре пли та ње маште и срп ске сред њо -
ве ков не исто ри је и мито ло ги је.

Свет бај ке и ствар ни свет уза јам но се про жи -
ма ју без ика квих тешко ћа или кон фли ка та. Бића
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2 У опсе жном истра жи ва њу ути ца ја и про жи ма ња народ -
не бај ке са модер ном књи жев но шћу, Мир ја на Дрн дар ски
саже то закљу чу је: „Осло бо ђе на сте га и калу па реал но сти,
теже ћи вишој умет нич кој исти ни, бај ка је увек пред ста вља -
ла нерас ки див део књи жев ног ства ра ла штва” (1978: 5).



која их наста њу ју нису нипо што обда ре на јед на -
ким сна га ма. Али сре ћу се гото во без чуђе ња
(Кајоа 1978: 70). 

Кори шће њем ана стро фе (на при мер: „О жи -
во ту и смр ти она при по ве да...”) пости же се ути -
сак арха ич но сти. Повре ме но уно се ћи у бај ку
еле мен те вите шког рома на, као при опи су по -
тра ге за кру ном виле-кра љи це, писац вешто
избе га ва моно то ни ју при по ве да ња, кре ћу ћи се
од моти ва до моти ва екс пли ка тив ним моно ло -
зи ма, ком би но ва ним са дија ло зи ма, нара ци јом
и уну тра шњим моно ло гом.

Фол клор но насле ђе у делу

Леген де, пре да ња, народ не лир ске и епске
песме, поред умет нич ке машто ви то сти, често
су изво ри забе ле же не и у умет но сти сачу ва не
срп ске исто ри је и мито ло ги је. Наво де ћи изво -
ре за рекон струк ци ју сло вен ске и срп ске мито -
ло ги је, Петро вић изво ди закљу чак: 

У дру гу врсту изво ра убра ја мо саку пље ни
мате ри јал који би се услов но могао одре ди ти као
основ на гра ђа. То су извор не народ не песме,
језик и пре да ња, као израз ори ги нал не, наци о -
нал не и обред не прак се. У том мате ри ја лу са -
гледа ва мо поет ски тран спо но ва ну мито ло ги ју
(2004: 70). 

Кон крет ни оби ча ји, обре ди и мито ви јесу тема
Роси ће вог ства ра ла штва и потра жи ће мо их и
про на ћи у рома ну-бај ци Злат на гора. 

Један од нај по зна ти јих и до дана шњих дана
сачу ва них аутен тич них срп ских оби ча ја, крсна
сла ва, при су тан је у тек сту, иако непо ве зан са
хри шћан ством. Суо чен са опа сно шћу при ли -
ком пре ла ска моста, кне же вић Мути мир обра -

ћа се Белом Виду, сво јој сла ви. До данас је сачу -
ва но веро ва ње да се у тешким момен ти ма љу-
ди обра ћа ју Богу и све ци ма, посеб но кућ ним
заштит ни ци ма, одно сно све цу кога поро ди ца
сла ви: 

При пи леву руку уз гру ди, да се зашти ти од
диво јар че вих оштрих рого ва. Сети се сла ве сво је
Белог Вида, поч не да га при зи ва:

Нашег дома заштит ни че,
Ти небе ски све тил ни че
Бели Виде, узда ни че
Молим ти се, наша сна го
Молим ти се, нашe бла го
Молим ти се, моја надо! (Росић 2006: 223).

У етно ло шким запи си ма често сре ће мо по-
јам крсне сла ве, а један од оних који је оби чај
забе ле жио, сигур но нај рев но сни је, јесте Вук
Кара џић, који крсну сла ву опшир но опи су је у
свом Рјеч ни ку: 

Помо ле се Богу, једу кољи во, обре де се вином,
напи ја ју ћи за сла ве небе ске која може да нам
помо же, и ломе, дома ћин с попом, крсни колач...
Јед ну четвр ти ну од тога кола ча дају попу, јед ну
дома ћи ци, а два они једу. А како се ломи крсни
колач, ја то не уми јем опи са ти, већ би то тре ба -
ло измо ло ва ти. И пје ва ју два и два у сла ву. Ко
пије вино за сла ве Божи је, помоз’ му Боже и сла -
во Божи ја, а шта је љеп ше од сла ве Божи је, и од
вече ре с прав дом сте че не (1985: 344).

Поред оби ча ја веза них за сла ву, које нала -
зимо у одлом ку, осе ћа се и искре но веро ва ње у
помоћ све ца, рас про стра ње но у срп ском на -
роду. Да је слав ски обред рефлекс паган ских
вре ме на и мно го бо штва потвр ђу је читав низ
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3 Наво ди из Злат не горе у даљем тек сту биће обе ле же ни
само бро јем стра не у загра ди.



запи са позна тих етно ло га. Пре ма Чај ка но ви ћу,
крсна сла ва, или крсно име, јесте помен пре -
цима.

Росић у свим набра ја њи ма кори сти бро је ве
позна те басни и баја ли ци: три, седам и девет: 

Наврх Злат не горе, у девет посу да, девет дана,
да куваш пше ни цу, лан, коно пљу, боб, гра шак,
про со, хељ ду, сочи во и јечам. Посу де ста ви у уду -
бље ња на жртве ни ку – каза баба (36). 

Опи са ни риту ал пове зан је са жртво ва њем, као
оба ве зним чином паган ства, и тре ба да послу -
жи добро би ти, напрет ку и обез бе ди сре ћу у
буду ћем поду хва ту: 

Риту ал је вео ма сло же на сим бо лич ка и прак -
тич на актив ност јед не рели ги је, вере. Сву да где
посто ји рели гиј ска вера, посто је и одре ђе не
чулне, опи пљи ве рад ње њених уче сни ка пра -
ћене моли твом, пле сом и музи ком (Петро вић
2004: 44).

Убе ђе ње да се добро добрим вра ћа у рома -
ну-бај ци сре ће мо на више места, у раз ли чи тим
епи зо да ма. Сви глав ни јуна ци, а то сазна је мо
кроз дело, гаје дубо ко уве ре ње да тре ба чини ти
добро и само на осно ву тога добро и оче ки ва -
ти. Духов на стра на тог веро ва ња узди же га на
ниво кул та: 

Кне же вић се намах сети све га. Захва ли се сре -
бр ном орлу, који га је од смр ти спа сао и добрим
му добро вра тио, па про ду жи даље (38). 

Петро вић о кул ту запи су је: 

Култ је кудикамо сло же ни ји фено мен од ри -
ту а ла или обре да. Док је обред искљу чи во прак -
тич на стра на рели ги је, дотле култ укљу чу је и

прак тич ну и духов ну стра ну, тако да је често
тешко раз ли ко ва ти култ од рели ги је и мита
(2004: 644).

Веро ва ње у виле није свој стве но само Срби -
ма. Сре ће мо га у народ ној књи жев но сти и ми -
то ло ги ји већи не европ ских наро да. Виле су
углав ном опи са не као пре ле пе жене чија лепо -
та са собом носи моћ ну маги ју и неиз бе жну
опа сност за обич ног чове ка. 

Иду ћи тако уз Лим, дошао је, баш као и пре
њега и брат му Гој ник, до вира Коло врат. Вода је
цоп та ла, кло ко та ла, врте ла се у круг... Виле су,
под ври ску ју ћи, ска ку та ле са тала са на талас.
Нео пи си во се весе ли ле мају шне виле, тек рође -
не из воде не пене. Таман посла да човек, каквим
слу ча јем, нео пре зно зага зи у вир (15). 

Чест мотив у бај ка ма јесте при су ство људ -
ских осо би на, како врли на тако и сла бо сти, у
опи си ма фло рал них и фау нал них поја ва и
лико ва, не само моћи гово ра, већ и дубо ког
про ми шља ња, срод ства са оста лим при пад ни -
ци ма врсте, нај ра зно вр сни јих вешти на и над -
људ ских спо соб но сти. Сусрет кне же ви ћа Мути -
ми ра са липља ном то потвр ђу је: 

Ја сам нај мла ђи син Воде ног цара. Ако ме оцу
у воду вра тиш, и од смр ти изба виш, нећеш се
пока ја ти. Мути мир при ста не – поиз да ље рибу у
воду баци. – Хва ла, нећеш се пока ја ти, кне же ви -
ћу! – поно ви липљан кад се опет нађе у води (23). 

Веро ва ње у све при сут ност душе у сло вен ској
мито ло ги ји, опи са но у нај кра ћим црта ма, гла -
си ло би:

Ани ми зам је веро ва ње да је чита ва ствар ност
про же та или наста ње на духо ви ма или душа ма, и
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да се зами шља као жива. Код нас при сут но веро -
ва ње, о посто ја њу душе у сва ком пред ме ту, сва -
кој поја ви, каме ну, биљ ци и живо ти њи (Бог да но -
вић 2001: 131). 

Кнежевићев дола зак у бли зи ну род ног гра -
да, у вре ме свет ко ва ња бога Купа ла, про бу дио
је у њему жал за живо том од кога је тре нут но
био уда љен и који му је био непри сту па чан, а
тако драг: 

Раз ми шљао је о нео б у зда ној мла до сти, што уз
песму и игру пре ска че огањ, као да жели да се уз
неви дљи ве сте пе ни це пла ме них јези ка поп не на
само небо4 (13).

Оби ча ји посве ће ни богу Купа лу под се ћа ју на до
данас сачу ва не оби ча је паље ња обред не ватре
и пре ска ка ње пре ко ње. Начин на који је аутор
опи сао кне же ви ће во сећа ње на дане сла вље ња
бога Купа ла сре ће мо и у етно граф ским запи -
сима: 

Под се ти мо се да је Јари ло солар но божан ство,
чије су свет ко ви не фик си ра не око Ивањ да на,
некад нази ва не Купал ским свет ко ви на ма у част
бога Купа ла. Све ватре, као и бакље које се пале
уочи Ивањ да на, Петров да на или Илин да на, пра -
ти веро ва ње да има ју одбој ну моћ пре ма злим
моћи ма5 (Петро вић 2004: 739).

Поми ња ње и пошто ва ње пре да ка тако ђе је
дубо ко уко ре ње но у свест европ ских наро да. У
сре ћи и радо сти, али и у непри јат ним ситу а ци -
ја ма и жало сти, оби чан човек из про шло сти,
али и наши савре ме ни ци, поми ње сво је прет ке,
било да им се захва љу је или да их, чак и несве -
сно, при зи ва у помоћ: 

Дале ко пред њих је ише тао Вла сти мир, доче -
ка их са целом сви том двор ском, уз поча сти, с

кћер ком једи ни цом и вите зо ви ма... При зи ва
прет ке, речи захвал не упу ћу је Све то ви ду, не зна
шта ће пре (56). 

Исто ри ча ри се сла жу у томе да се „срп ска рели -
ги ја може све сти на култ пре да ка” (Јова но вић
2005:19). 

Басма, као обред на песма која пра ти риту ал
баја ња, познат је појам из народ не књи жев но -
сти, како лир ске тако и епске. У јед ном мо -
менту, у рома ну Злат на гора, ста ра жена баје
(баја ње је гене рал но пове за но са ста ри јим же -
на ма, одно сно осо ба ма са иску ством и вешти -
ном, од ко је и поти че реч вешти ца – вешта, она
која зна): 

Баба ватру на огњи шту жара чем ста не џара ти
и под сти ца ти. Лете искре увис. Дим се изви ја.
Баба поми ње црног коња ни ка на белом пољу,
модрог коња ни ка у зре лом житу, жут ветар и сун -
чев зала зак (54). 

Појам баја ња често је при су тан у опи си ва њу
поје ди них обре да и оби ча ја. Пре ма Петро ви ћу, 

[б]аба је јед на од нај ду бљих али и нај за го нет ни -
јих мит ских фигу ра сло вен ске мито ло ги је. У
доба када је мит већ био пред зами ра њем под
ути ца јем цркве, баба која је нека да пред ста вља -
ла мај ку – ство ри те љи цу, бива дегра ди ра на и
пре тво ре на у лик вешти це (2004: 522).

Оби чај тео фа ни је, оли чен у добро на мер но -
сти пре ма про сја ци ма, засни ва се на веро ва њу

ЗМАЈЕВА ПЕЋИНА: РЕФЛЕКСИ ФОЛКЛОРНЕ БАЈКЕ У СЛОВЕНСКИМ КЊИЖЕВНОСТИМА

92 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/01

4 Коре ни кул та ватре су индо е вроп ски, о чему све до чи
ста ро ин диј ски бог ватре Агни. Зани мљи во је то што се код
Сло ве на сачу ва ла реч огањ (од Агни).

5 Пре ма Сре те ну Петро ви ћу, низ слич них обре да поја вљу -
је се на Ђур ђев дан и Лаза ре ву субо ту, на дан Ива на Купа ла
и, конач но, на Петров дан, као послед њи од лет њих пра зни -
ка ове врсте.



у поја вљи ва ње божан ста ва пре ру ше них у обич -
не, чак убо ге људе (в. Ђор ђе вић 1984; Чај ка -
новић 1994). Ово веро ва ње запи са но је још од
ста ро за вет ног Госпо да, који се Мој си ју и патри -
јар си ма јавља у виду пут ни ка намер ни ка, пре -
ко леген ди и веро ва ња већи не наро да – дa бого -
ви посе ћу ју обич не, смрт не људе, пре о бу че ни
и пред ста вље ни нај ра зли чи ти јим намер ни ци -
ма како би иску ша ли људ ску побо жност или их
нече му нау чи ли, поса ве то ва ли или чак казни -
ли. У нашем наро ду посто ји мно го при ме ра за
тео фа ни ју, опи са них у низу леген ди у који ма се
поми њу Све ти Сава, Све ти Нико ла, Све ти Пе -
тар, пре ру ше ни у про сја ке или пут ни ке. Госто -
прим ство, у свом постан ку и пово ду, после ди -
ца је веро ва ња у тео фа ни ју. Незна тан, неу гле -
дан човек може бити божан ство које нам се
намер но нашло на путу, да иску ша наше мане
и сла бо сти. Госто прим ство је, са осо би тим пије -
те том, него ва но и код семит ских и индо гер ман -
ских наро да. Доче ки ва ње госта и пут ни ка у
скла ду са наве де ним запра во је поку шај чове -
ка да скло пи риту ал ни савез са божан ством. У
Роси ће вом делу чита лац се неко ли ко пута
сусре ће са пој мом гозбе у нечи ју част: „Краљ у
част успе шне погод бе при ре ди вели ку гозбу.
Јело се, пило и весе ли ло” (41). О покла ња њу
као врсти заду жби не Тихо мир Ђор ђе вић каже: 

Заду жби не су добро чин ства која се чине
мртви ма за душу. Оне се чине и живи ма за здра -
вље а и ина че да би се обез бе ди ла каква добит
(1984: 24). 

Оби чај пра шта ња сто ји раме уз раме са госто -
прим ством, дубо ко уко ре њен у све сти како
онда шњег тако и савре ме ног чове ка. 

Суду сабље сабља пре су ди. Мачу осве те мач
се осве ти! – наре ди да се Ханов син, са још два -

на ест куман ских пред вод ни ка, осло бо ди. На дар
им да два соко ла, два роба, два хрта и деве де сет
кожа (72). 

Чај ка но вић се у свом обим ном и детаљ ном
истра жи ва њу фол кло ра бави и овим оби ча јем,
као нечим што се у срп ском наро ду под ра зу -
мева: 

Инте ре сант ни су оби ча ји при ли ком доче ки -
ва ња госта. Сви они има ју за циљ да госта вежу
за кућу у коју је дошао, да са њим скло пе изве -
стан риту ал ни савез (1994: 266). 

Све што се пред у зи ма у окви ру госто љу би во сти
и госто прим ства, али и пра шта ња, што је с вре -
ме ном пре ра сло у само по себи под ра зу ме ва но
пона ша ње, има исто упо ри ште – веро ва ње у
тео фа ни ју. 

Низ наве де них при ме ра потвр ђу је тезу да и
овим сво јим делом, рома ном-бај ком Злат на
гора, Росић оста је веран сво јој пое ти ци када је
у пита њу књи жев ност за децу. 

Очи глед но, Злат на гора има свој исто риј ски
оквир, и пре по зна тљи ву топо ни ми ју која даје
илу зи ју живот но сти, али је писац сна жно умет -
нич ки над гра дио доку мен тар но-исто риј ски слој,
пре то пио га у пое зи ју оче ки ва ног, али могу ћег, у
поет ску бај ко ви тост и при по ве дач ке слут ње (Ми -
ла то вић 2006: 76). 

Ово мишље ње може се допу ни ти чиње ни цом
коју смо уочи ли поре ђе њем етно граф ских за -
пи са са делом: аутор насто ји, и у томе успе ва,
да од забо ра ва сачу ва вред но сти које су фор ми -
ра ле наш иден ти тет. Попут грч ких аеда, Тио дор
Росић од дела до дела пре но си при че о бого ви -
ма и људи ма дав не про шло сти, при че о херој -
ском вре ме ну, чува ју ћи усме но пре да ње у њего -
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вом нај ши рем зна че њу и исто вре ме но га пред -
ста вља ју ћи и при бли жа ва ју ћи мла дој чита лач -
кој публи ци. Његов опус пред ста вља апо те о зу
срп ској сред њо ве ков ној исто ри ји, мито ло ги ји,
народ ном пре да њу и веро ва њу, украт ко, све му
што један народ чини наро дом, јер без забе ле -
же не, а посеб но без про шло сти сачу ва не у књи -
жев ном делу – нема сигур них теме ља будућ -
ности.
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REFLE XES OF FOL KLO RE HERI TA GE
IN THE NOVEL-FAIRY TALE ZLAT NA GORA
(GOL DEN MOUN TAIN) BY TIO DOR ROSIĆ

Sum mary

By intro du cing ele ments of Ser bian fol klo re, in the
bro a dest sen se of the term, as well as histo ri cal terms
rela ted to medi e val Ser bia, Tio dor Rosic not only cre a tes
spe ci fic poe tics of modern fairy tales but also mana ges
to faith fully pre sent and bring all the abo ve to the
modern rea der. The novel –fa iry tale “The Gol den Moun -
tain“ abo unds in ele ments of the mira cu lo us, in the cen -
ter of which mytho logy is enve lo ped by the history of the
Ser bian Mid dle Ages. By com pa ring the motifs pre sent
in the fairy tale with the wri tings of excel lent Ser bian
ethno lo gists, we have come to the con clu sion abo ut the
excep ti o nal know led ge of the wri ter when it comes to the
notion of Ser bian fol klo re. The ele ments of Rosić’s work
that the novel deals with, myths, ritu als, customs, and
beli efs, fol low many forms of social and family norms of
the Ser bian peo ple. Ele ments of fol klo re are valu a ble
testi mo ni es of expe ri en ce and know led ge from the past,
expla na ti ons and furt her under stan ding of rea lity, va -
luable for all pre vi o us, as well as cur rent inter pre ta ti ons
of the fairy tale. Tio dor Rosić revi ves the know led ge pre -
ser ved in the rese arch of top fol klo rists, incor po ra tes it
into an cle ar-cut  text inten ded for the young audi en ce,
and in that way brings it clo ser to them, inter prets it and
at the same time keeps it from obli vion. In a time pro ne
to the mar gi na li za tion of everything rela ted to customs,
mytho logy, ritu als of the past, Tio dor Rosić’s pro se is a
bre ath of fresh air in the Ser bian fol klo re and a tre a su re
of con tem po rary Ser bian youth lite ra tu re.

Keywords: Tio dor Rosić, youth lite ra tu re, ori gi nal
fairy tale, fol klo re 
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САЖЕ ТАК: Као дело које ини ци јал ном фор му лом
ево ци ра бај ков ну тра ди ци ју, Алек си ће ва Ципе ла на
кра ју све та самим сво јим насло вом покре ће оно што
се и у савре ме ним тео ри ја ма о пост мо дер ним бај ка ма
и модер ним рома ни ма за децу поја вљу је као путу ју ћи
мотив, онај што се надо ве зу је на тра ди ци ју. Тај путу -
ју ћи мотив јесте фол клор но обо је но, хро но то пич но
место напу ште ног пута или рас кр сни це које у тек сту
посто ји као обе леж је пое ти ке и есте ти ке дела, али и
као књи жев на позор ни ца за обра чун са при по ве да -
чем и твор цем дела. Дело Ципе ла на кра ју све та пои -
гра ва се атмос фе ром дра ме егзи стен ци је и фено ме -
ном апсур да у књи жев но сти за децу, које про жи ма ју
садр жа ји народ них при ча и про пов ска хумо ри стич на
реше ња. Позајм љу ју ћи паро ве јуна ка из беке тов ске и
була то ви ћев ске тра ди ци је, дакле књи жев ног насле ђа
педе се тих годи на XX века, уз то сим бо лич ки тран с -
фор ми шу ћи појам јуна ка и њего вог помоћ ни ка, Алек -
сић је наго ве стио сло же ну мор фо ло шку, фило соф ску
и језич ку игру у модер ном делу за децу. Тео риј ско-
-жан ров ско-темат ски обр ти дола зе до изра жа ја кад се
оса наслов ног моти ва – ципе ле – поме ри од бај ков не

под ло ге (бај ка о Пепе љу ги, бај ка о чароб ном пасу љу)
до модер ног и егзи стен ци јал ног, заго не та ју ћи фигу ру
путу ју ћег, (не)оства ре ног при по ве да ча.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: ципе ла, бај ка, путу ју ћи моти ви,
про стор, „анђе о ски пар”, функ ци ја, storytel ler

Who attempts to deal with the young 
by evo king past expe ri en ce?

В. Бења мин

Кад Вал тер Бења мин (Wal ter Benja min) у
есе ју „The Hand ker chi ef” („Мара ми ца”, 1932)
каже да уме ће оно га који при ча при чу (storytel -
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ler) лежи у чиње ни ци да упра во он увек пру жа
уте ху, на при ме ру модер ног рома на за децу
што се пои гра ва бај ков ним садр жа јем, моти ви -
ма и њихо вом обра дом увек обу хва та раз ли чи -
та поља – како семан тич ка и семи о тич ка, тако
и струк тур на. Нове ла, одно сно роман за децу
Ципе ла на кра ју све та Деја на Алек си ћа, поред
тога што је рит мич ки и семан тич ки орга ни зо -
ван у више цели на како би се одр жа ла нео п ход -
на пажња мла дог чита о ца а њего ва машта доби -
ла на поле ту, дело је које поред све га рече ног
несме та но покре ће раз гра на та пита ња која се
тичу како (ауто)пое тич ког сло ја, тако и пишче -
вог одно са пре ма жан ру, чији се корен сва ка ко
ишчи та ва у сло је ви тој књи жев но и сто риј ској и
фол клор ној тра ди ци ји. Чвр сту струк ту ру рома -
на Алек сић је пости гао кру жном орга ни за ци -
јом тек ста, пове зав ши цели не, одно сно погла -
вља који ма се раз ви ја или раш чи њу је при ча. То
је при ча о при чи и њеним кон сти ту тив ним еле -
мен ти ма који путу ју кроз вре ме. Аутор је, пре
све га, успео да у тек сту наме ње ном деци поста -
ви прво сржни сим бол јед не при че (ципе лу), а
онда и да ство ри при чу о одсу ству тог истог
сим бо ла. Тако је Алек сић дво стру ко семан тич -
ки и естет ски обе ле жио свој текст, поред тога
што му је уткао и нео бич ну тему вре ме на, као
јед ну од сво јих кључ них тема. Ова ква „свест о
вре мен ском кон ти ну и те ту у коме се сада шњост
дожи вља ва као буду ћа про шлост” (Тро пин 2020:
7), што би могло да зна чи да се ствар ност и
сада шњост при че у Ципе ли на кра ју све та изјед -
на чу ју, исто вре ме но је и тра ди циј ска и модер -
на кате го ри ја. Иако има мањи удео у алу зи ја ма
на про стор и сми сао бај ке у овом делу, однос
ауто ра, али и оно га који при ча при чу, пре ма
вре ме ну од вели ког је зна ча ја за реде фи ни са -
ње гра ни ца бај ков них моти ва, као и за успо ста -
вља ње њихо ве модер но-фило соф ске вари ја ци -

је. Јер, вре ме у овом делу пое тич ки и посто ји
како би покре ну ло нео бич на пита ња о апсур ду,
доса ди и пона вља њу у јед ном делу за децу, чи-
ни о ци ма што при па да ју модер ним тво рач ким
кате го ри ја ма, али и како би оства ри ло функ ци -
ју моста ка рефлек си ма тра ди ци је.

Оно што је Алек сић у делу Ципе ла на кра ју
све та зами слио као сим бо лич ко-фило соф ско
нијан си ра ње атмос фе ре са јаком егзи стен ци -
јал ном осно вом, Гете је у чуве ној Бај ци о зеле -
ној зми ји и Лили ји оства рио на нивоу лико ва.1

Њего ви пла мич ци, ста рац са све тиљ ком или
зеле на зми ја ту су да покри ју сво ју не толи ко
бај ков ну, коли ко фило соф ску функ ци ју, иако
чита лац све вре ме има на уму да чита бај ку.
Иако пое тич ки и атмос фер ски сасвим раз ли чи -
те, Гете о ва Бај ка... и Алек си ће ва Ципе ла... успо -
ста вља ју дру га чи ју врсту срод но сти, а она лежи
у зна че њу оно га што је бли зу и оно га што је
дале ко. Гете о ви „јуна ци” пре ла зе из при ро де и
отво ре ног про сто ра у под зем не кра љев ске све -
то ве изме ђу којих сто ји вода (Гете 2019), док
Алек си ће ви јуна ци, уме ћем прича ња при че, или
јед но став но одсу ством при че, изјед на ча вају
тра ди ци о нал ни бај ков ни бином бли зу/да леко: 

– Е, о томе сам ти јуче гово рио – рече Сељак
Скит ни ци. – О томе и ја гово рим већ педе сет
годи на – пожа ли се Стриц (Алек сић 2020: 272). 

Упра во је ово тео риј ска пре крет ни ца која и
омо гу ћа ва кли за ње из јед ног жан ра у дру ги, као
и уно ше ње егзи стен ци јал них тема модер ног
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1 Нео п ход но је успо ста ви ти ову рела ци ју, јер се Алек сић
пои гра ва фило соф ским кате го ри ја ма на нивоу атмос фе ре,
мор фо ло ги је (сце не са заго нет ка ма) и пое ти ке дела, док
Гете, од кога се фило соф ске ана ло ги је и екс кур си оче ку ју, то
чини на нивоу лико ва.

2 Наво ди из Ципе ле на кра ју све та биће у даљем тек сту
озна че ни само бро јем стра не у загра ди.



рома на у бај ков ну под ло гу. Ово сва ка ко није
нова пое тич ка прак са, пого то ву у исто ри ји срп -
ске умет нич ке бај ке. Међу тим, уко ли ко се сло -
жи мо са Бења ми ном да умет ност при ча ња при -
че лежи у чиње ни ци да та при ча не мора да се
поја шња ва, онда су исту функ ци ју испу ни ли и
Гете и Алек сић. Гете на нивоу под тек ста свог
дела који је шири и исто риј ски, а Алек сић на
нивоу лите рар ног кон тек ста свог дела. Ауто ро -
во пои гра ва ње неис при ча ном при чом о ципе -
ли уну тар вре ме на рад ње доказ је за то. Зато
заста је мо и над нешто ста ри јим тума че њем бај -
ки које каже да народ не „бај ке пред ста вља ју
нешто вео ма уда ље но од људ ске све сти” (Франц
2020: 13), што је и раз лог зашто бај ка о ципе ли
коју би Скит ни ца тре ба ло да испри ча није
наста ла. И Бења ми но ва и ана ли за Мари Луиз
фон Франц (Marie-Lou i se von Franz) под ра зу -
ме ва ју кате го ри ју кому ни ка ци је, све сти оно га
који при чу при ма, и који при чу у њеној под јед -
на ко извор ној и естет ској функ ци ји не може ни
довр ши ти јер се она увек засни ва на „одре ђе -
ним пси хич ким функ ци ја ма а без ика квог лич -
ног мате ри ја ла који би пре мо стио тума че ње”
(Исто). Јун го ва уче ни ца мисли на недо ста так
упли ва „лич ног мате ри ја ла” који би пре мо стио
раз у ме ва ње, али кад под такву врсту гене ри са -
ња при ча увр сти мо, на при мер, лич ну чита лач -
ку исто ри ју и прак су, на чему се увек засни ва ју
све модер не бај ке, онда и „лич ни мате ри јал”
поста је путу ју ћи мотив. Чиње ни ца је да народ -
на бај ка оби лу је апстракт ним обра сци ма, док
су Алек си ће ви storytel lers испу ни ли сво ју бења -
ми нов ску функ ци ју, па макар и у сво јим тра ве -
сти ра ним поја ва ма.

*

Роман Деја на Алек си ћа Ципе ла на кра ју све -
та при ча је коли ко о људ ској егзи стен ци ји, то -

ли ко и о егзи стен ци ји саме при че. Упра во интер-
фе рен ци ја ових темат ских и пое тич ких (исто -
риј ско-књи жев них) еле ме на та ути че на сло же -
ност и сло је ви тост дела, уз пишче во суп тил но
пои гра ва ње исто ри јом чита ња. Зато Алек си ће -
ва бај ка о бај ци не наста је само као пои гра ва -
ње тра ди ци о нал ним функ ци ја ма јед не народ не
бај ке, већ се утвр ђу је и на лини ји (пост)модер -
ног нара тив ног тка ња, ства ра ју ћи исту такву
бај ку, нешто слич но као у књи зи пер со ни фи ко -
ва них при ча Кога се тиче како живе при че (2014).
Алек сић првом рече ни цом Ципе ле... нуди сво ју
вари ја ци ју ини ци јал не фор му ле бај ке: „Била је
то јед на пуста ста за”, чиме у сам текст уно си
чисте бај ков не пој мо ве (нело ка ли зо ва не) даљи -
не и про стор не зачуд но сти. Јер, иако је пут
фол клор но обо је но место и често про стор који
мла ди чита лац сусре ће у бај ка ма, про стор са
јаком сим бо лич ком функ ци јом, пуста ста за у
првој рече ни ци Деја на Алек си ћа собом асо ци -
ја тив но повла чи и нео бич ног јуна ка. Још један
бај ков ни сиг нал сва ка ко јесу неи ме но ва ни ли-
ко ви који су носи о ци раз ли чи тих „врли на”, по-
го то ву у масов ним, игри вим сце на ма код ста -
рог хра ста. Алек си ће ва пуста ста за заи ста и на-
ја вљу је типи чан низ „гено ти па запле та” који,
како лите ра ту ра каже, још нису сви ни утвр ђе -
ни ни кла си фи ко ва ни (пре ма Мар фи 2015:
XIV). Упра во Теренс Патрик Мар фи (Teren ce
Patrick Murphy) у књи зи Бај ка и сижеј на струк -
ту ра (The Fairytale and Plot Struc tu re, 2015)
опцр та ва сло жен пут кроз лите ра ту ру о поре -
клу стал них и путу ју ћих моти ва бај ке. У слу ча -
ју Деја на Алек си ћа и мно гих савре ме них бај ко -
пи са ца, ова раз ли ка се пре и на ча ва у пое тич ко
пита ње одно са пре ма тра ди ци ји и новом симбо -
ли зму на ком умет нич ка бај ка сва ка ко почи ва.

Један од „путу ју ћих моти ва”, поја ва „магич -
ног пред ме та”, није нима ло слу ча јан, али је у
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тра ди ци о нал ној бај ци нај че шћи на мести ма пе-
ри пе ти је или рас пле та. Код Алек си ћа јед на ци-
пе ла на пустој ста зи ини ци ра заплет, пого то ву
што се у све сти чита ла ца тек начи ње пита ње о
њеном поре клу и свр си. Скри ве на рефе рен ца у
виду алу зи ја на Пепе љу ги ну ста кле ну ципе ли -
цу нео п ход на је, јер је ово моме нат пои сто -
већи ва ња, иако маски ра ног, где се Алек си ћев
мотив огла ша ва као стал ни мотив струк ту ре
(народ не) бај ке, поред тога што је и у јед ном и
у дру гом слу ча ју акце нат на јед ној ципе ли. Код
Мар фи ја ова кви путу ју ћи моти ви при па да ју
дру гом типу бај ков них моти ва, јер се не везу ју
за лико ве, него за магич не пред ме те, а такви
путу ју ћи моти ви увек су у одно су са тра ди ци -
јом (пре ма Мар фи 2015: 9). Пошто је ципе ла
уве де на на сце ну пара лел но са глав ним јуна -
ком, Скит ни цом – носи о цем буду ће при че о
ципе ли – она почи ње да попри ма чисте функ -
ци је и сим бо ла при че, и магич ног пред ме та
тра ди ци је. Инси сти ра ње на томе да је ово му-
шка ципе ла, „ско ро нова”, и то само јед на, до-
каз је посто ја ња тра ве сти ра ног бај ков ног обра -
сца, чиме се под ло га и атмос фе ра рома на обо -
га ћу ју дру гим садр жа ји ма. Кон траст изме ђу
јед не мушке, ско ро нове ципе ле и босо но гог,
мла ђег Скит ни це који пре у зи ма уло гу мудрог
стар ца ког сре ће мо у бај ка ма, ту је да пот цр та
зачуд ност пред ме та на месту коме су људи
окре ну ли леђа:

Чуд но је то, зами сли се он: јед на ципе ла је, у
ства ри, само поло ви на обу ве но сти. Цела ципе ла,
а ипак није више од поло ви не (4).

Овим сиг на лом, којим се упу ћу је на мисао о
ципе ли, Алек сић је пости гао сле де ће: свом
јуна ку мора да обез бе ди (песнич ки) кон текст и
око ли ну раз ми шља ња. Мотив ципе ле у ова квом

про сто ру модер ног рома на за децу има функ -
ци ју ини ци јал ног пое тич ко-фило соф ског сиг -
на ла, што зна чи да више ути че на атмос фе ру
рома на и обли ко ва ње нео бич не бај ке, него што
оства ру је функ ци ју магич ног пред ме та у бај ци.
Јер, ципе ла, као и, касни је, мер де ви не, које су
дру ги магич ни пред мет Ципе ле..., као зачуд ност
при сти гла на неи ме но ва ни и пуст про стор, јесу
изра зи ти путу ју ћи моти ви бај ке што у овом
рома ну не оства ру ју чисту бај ков ну функ ци ју
магич ног пред ме та. И ципе ла и мер де ви не ту
су да оства ре сво ју функ ци ју моста изме ђу тек -
ста и тек стов них алу зи ја на исто ри ју бај ке.
Ципе ла је оста так тра ве сти ра не, модер не Пепе -
љу ге, одно сно она је део неког (мушког) јуна ка
бај ке за којим се све вре ме тра га. 

Чароб не Сеља ко ве мер де ви не, које би тре ба -
ло да помог ну да се ципе ла на врху ста рог хра -
ста про на ђе, као мер де ви не изу зет не вели чи не,
бли же су схва та њу моти ва као чистог магич ног
пред ме та из народ них бај ки. И оне покре ћу
слич ну тек стов ну алу зи ју на јед ну дру гу бај ку,
јер су директ на вер ти кал на веза изме ђу неба и
земље, што нас при бли жа ва сижеј ној пута њи
бај ке о чароб ном пасу љу. Међу тим, и ово је сле -
де ћи сиг нал чистог бај ков ног обра сца којим се
Алек сић пои гра ва. Јер, цело куп но деша ва ње
рома на веза но је за отво рен про стор; то за тра -
ди ци о нал ну бај ку није типич но, јер је јед на од
сим бо лич ких кон стан ти пре ла же ње гра ни ца
све то ва. Тако, кад се у роман уве де алу зи ја на
бај ку о чароб ном пасу љу, са двор цем који се
нала зи на дру гом кра ју ста бла чији се крај ни
не нази ре, тад се при сти гли мотив тра ди ци о -
нал не бај ке напу шта. И код Алек си ћа је пења -
ње по хра сто вом ста блу завр ше но чиње ни цом
да се уме сто ципе ле на том дру гом кра ју мер -
де ви на нашла кућа, али кућа за ласте. Дакле,
зачуд ни пред ме ти, са могу ћом чароб ном функ -
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ци јом, оста ју језич ки рекви зит ауто ра, да их
пред ста ви у окви ри ма реал но сти. То зна чи да
чак и Сеља ко ве мер де ви не нису бес крај но ду-
гач ке, нити да је ципе ла магич на. Тако, 

вест о ласта ма обра до ва ла је Скит ни цу. Он тек
тада схва ти да је ципе ла јед на заи ста кори сна
ствар. Рани је то није могао да раз у ме јер је оду -
век ишао бос (15). 

Дакле, као јунак са уло гом резо не ра и нео бич -
ног мудра ца „мла дог стар ца”, Скит ни ца је онај
што тума чи сва деша ва ња рома на. Он је, дакле,
као пра ви, мада недо вр ше ни storytel ler, заслу -
жан за то што ципе ла тре ба да поста не јунак
при че. Сход но томе коме при ча при чу, а коре -
ни хумо ри стич ког у делу Ципе ла на кра ју све та
нала зе се у сце на ма масов ног оку пља ња око
ста рог хра ста, уло га оно га који при ча поста је
слу ша о ци ма мање важна од тога ко ће бити
глав ни јунак при че. Тако се мета жан ров ски
импул си спон та но про вла че као тема и иде ја
овог дела. 

*

Ако ципе ла и мер де ви не, као два пред ме та
са чароб ним потен ци ја лом, а изла зе из окви ра
реал но сти на којој роман инси сти ра, тре ба да
пону де иско рак из све та какав позна је мо, онда
је код Алек си ћа пре ла же ње про стор них и вре -
мен ских гра ни ца утвр ђе но пои гра ва њем изу -
ми ма. Оно је кроз цело дело пред ста вље но јези -
ком, без напу шта ња при мар ног про сто ра. То је
упра во онај вре мен ски моме нат о ком пише
Тија на Тро пин, онај што меша про шлост, сада -
шњост и будућ ност чиње ни цом да изјед на ча ва
ствар ност и сада шњост, како смо већ рекли.
Овај важан пое тич ки моме нат рома на оства ри -
ли су Сељак и Скит ни ца, као први зна ча јан пар

јуна ка. Касни је из Скит ни чи них тума че ња оно -
га што види и сазна је мо да он једи ни, поред
Сеља ка, бара та пој мо ви ма нека да и сада, посеб -
но у само спо знај ном момен ту обја шње ња чему
то ципе ла може да слу жи, јер тај пода так у свом
иску ству не може да про на ђе. Доказ за језич ко
пои гра ва ње изу ми ма јесте Сеља ко во спо ми ња -
ње ауто бу са и пева ње песме која још није испе -
ва на. И ово је место чистог пое тич ког огла ша -
ва ња, јер оно што је пред ста вље но дија ло гом
Сеља ка и Скит ни це, као првог пара међу соб них
пома га ча у овом рома ну, Алек сић чини са мо-
ти ви ма и струк ту ром сво је бај ке о бај ци. Скит -
ни ца је ту да чита о цу пред ста ви нео п ход ну зна -
ти же љу, као начин на који се дола зи до одго во -
ра. Пита ње о поре клу ципе ле поду да ра се са
пита њем о поре клу при че, што се види у сусре -
ту са масом испод дрве та. Самим тим, Скит ни -
ца је можда бли жи функ ци ји јуна ка коју наво -
ди Кевин Пол Смит (Kevin Paul Smith): да је
онај који при ча при чу запра во пер со ни фи ко ва -
на осо ба уну тар тек ста којa ту при чу при по ве -
да наратoру што је, тако ђе, карак тер у тек сту
(пре ма Смит 2007: 89).

Сход но томе, намер но инси сти ра ње на пу -
стој ста зи и ципе ли на чита лач ком хори зон ту
покре ће ини ци јал не про сто ре дела са јаким
фи ло соф ско-егзи стен ци јал ним упли вом. Наи -
ме, на исти начин почи њу Беке то ва (Samuel
Barclay Bec kett) дра ма Чека ју ћи Годоа и Була -
то ви ћев роман Црве ни петао лети пре ма небу.
Та слич ност није нима ло слу чај на, пого то ву ако
се задр жи на функ ци ји Алек си ће вог дела као
мо дер ног рома на за децу. „Пут у пољу, с јед ним
дрве том. Вече. Естра гон седи на земљи и поку -
ша ва да изу је ципе лу” (Бекет 1987: 29) – овим
опи сом атмос фе ре почи ње дра ма Чека ју ћи
Годоа, а на њу се надо ве зу је Була то ви ће во изво -
ђе ње свог пара јуна ка, скит ни ца Петра и Јована:
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Ишли су ружним, пра шња вим путем [...] Ву -
кли су се тро мо, са заве жљај чи ћи ма на пле ћи ма.
Толи ко су се зна ли и позна ва ли да им се није за -
по чи њао нови раз го вор. Па су ишли боси и дро -
ња ви, прља ви и запу ште ни (Була то вић 1989: 4).

Као и код Алек си ћа, оба наве де на дела, наста -
ла педе се тих годи на XX века, уно се зна чај на
поме ра ња у пои ма њу паро ва књи жев них јуна -
ка. Ципе ла је у дра ми Чека ју ћи Годоа један од
основ них еле ме на та на позор ни ци, јер њеним
поја вљи ва њем отпо чи ње ско ро сва ки чин дра -
ме, док је код Була то ви ћа босо но гост Јова на и
Петра и њихов беке тов ски дија лог оно што их
узди же на ниво нату ра ли стич ко-бај ко ви тих
јуна ка. Паро ви Беке то вих и Була то ви ће вих ју-
на ка, као Скит ни ца и Сељак и Скит ни ца и
Дечак који се врти код Алек си ћа, јуна ци су
отво ре ног про сто ра, исте пусте ста зе и истог,
једи ног дрве та које чита лац види.

*

Онај који при ча при чу, а Скит ни ца је уисти -
ну испри чао при чу деча ку који твр ди да је
ципе ла њего ва, ско ро увек, у тео ри ја ма, покре -
ће пита ња о про бле му онто ло ги је: који је то
свет? (Смит 2007: 113). У слу ча ју рома на Ципе -
ла на кра ју све та то је сва ка ко пита ње пред ста -
вља ња све та као позор ни це. На њој се палимп -
сест но сме њу ју јуна ци при зва ни из исто ри је
чита ња ауто ра, моти ви и атмос фе ра бај ке, као
и вели ко пита ње књи жев но сти за децу уоп ште
– пита ње поре кла све та и ства ри. Поре кло овог
рома на и њего вих бај ков них импул са није у
оно ме где бисмо то оче ки ва ли – аван ту ри и
фан та сти ци, иако сце на потра ге наро да за дога -
ђа јем који би ушао у при чу под се ћа на аван -
туру:

Људи су се пола ко вра ћа ли из поте ре за дога -
ђа јем. Око вели ког хра ста опет се сабрао свет. На
умор ним лици ма било је мно го раз о ча ре ња.
Толи ко тра га ња, а дога ђа ја ниг де (22).

А чисто бај ков но деша ва ње или „дешај” (како
шаљи во себи поја шња ва један од јуна ка) већ се
дого ди ло. Прво у дија ло гу Скит ни це и нај мла -
ђег Сеља ко вог дете та, потом у дија ло гу Скит ни -
це и Деча ка који се врти. Дакле, Алек сић је, по -
но во на моме нат, зазвао извор ну функ ци ју нај -
мла ђег дете та из народ не при че или песме, које
је скоро увек изу зет них врли на, суд бин ски пред -
о дре ђе но за рас плет у пое ти ци јед не бај ке. У
овом слу ча ју, нај мла ђе дете је и нај му дри је, јер
Сеља ко ва риђо ко са девој чи ца покре ће пита ње
о поре клу тален та за при ча ње при ча непо зна -
тог Скит ни це. За њега би се тре ба ло прет по ста -
ви ти, ако слу ша мо Вал те ра Бења ми на, да је већ
пун при ча, да је јунак који путу је, или пак ра -
сад ник при ча јер их је скла ди штио у свом пам -
ће њу, али у свом месту живље ња. Када се при -
се ти мо почет ка тек ста Ципе ла на кра ју све та,
на сце ни има мо „прак тич ног” при по ве да ча који
је у вас пит но-корек тив ној уло зи, али и припо -
ве да ча за кога се наго ве шта ва да није нима ло
оби чан. То се може виде ти у сце ни за вече ром
са Сеља ком и њего вом поро ди цом, у којој је де -
вој чи ца та која „упо зо ра ва” слу ша о це да је Скит -
ни ца човек који „уме да при ча лепе при че” (8). 

Упра во је зато Скит ни ци дато да испри по ве -
да две поуч не при че, јед ну о тата Мра ку и мама
Тами, девој чи ци која уме да изго во ри јед ну
погрд ну реч – „гован це”, а потом и при чу о
изми шља њу себе, Деча ку који твр ди да је ци-
пела за којом сви тра га ју њего ва. То ће рећи да
је Алек сић пости гао нешто пое тич ки и темат -
ски важно: њего вом јуна ку Скит ни ци ника ко
није дато да испри ча при чу о ципе ли. Прво, за-
то што ће њени слу ша о ци бити пре те жно одра -
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сли мешта ни при лич но испра зних, досад них и
успо ре них живо та, а дру го зато што сам у сво -
јој све сти не посе ду је појам о будућ но сти, како
каже Гор да на Мале тић у пого во ру Алек си ће ве
књи ге (2020: 34). Самим тим што је свим јуна -
ци ма Ципе ле... изјед на чен појам сада шњо сти и
будућ но сти, а про шлост се рет ко спо ми ње (сем
код лика огор че не госпо ђе која изгле да као да
је има ла мно го про ма ше них љуба ви), лик оно -
га који тре ба да испри ча при чу, лик при по ве да -
ча, доби ја обри се тра ве сти је. С обзи ром на то
да су две поуч не Скит ни чи не при че више фило -
соф ско-сазнај не него што су плод путу ју ће тра -
ди ци је, и с обзи ром на то да нијед ном у свом
лута ла штву није иску сио живот обу вен, Алек -
си ћев storytel ler осу ђен је на недо вр ше ност.
Међу тим, она није јед но стра на. Скит ни ца је
ипак успео пое тич ки да обр не при чу, чиње ни -
цом да ће чита лац на самом завр шет ку дела
посум ња ти чак и у веро до стој ност Деча ко ве
изја ве да је ципе ла њего ва, иако се сви дога ђа -
ји из ауто бу са, „после педе сет годи на”, покла -
па ју са наве де ном тврд њом. Вели ком жељом да
изми сли себе, дечак из при че у којој се чека
ауто бус који још није изми шљен пони шта ва
себе као вла сни ка ципе ле. Можда зато и не чу-
ди што је Сеља ку дато да о рече ној ципе ли каже
неко ли ко исправ них рече ни ца, које нису ста -
вље не у уста ни Скит ни ци који ју је про на шао,
ни Деча ку који твр ди да је њен вла сник. Самим
тим, Сељак искр са ва као нека кав при по ве дач из
сен ке, што је вид но на сле де ћем месту:

Сељак тек тада спа зи ципе лу што је виси ла с
гра не. Кла ти ла се лага но на пове тар цу као љуља -
шка за патуљ ке. Он ника да до тада није видео
такав при зор и зато није знао шта би се о томе
могло рећи.

– Изгле да као нова ципе ла – закљу чи после
помног загле да ња.

Скит ни ца поми сли како би раз го вор о ципе -
ли могао поста ти доса дан, али Сељак наста ви: 

– Пра во да ти кажем, нове ципе ле не зна ју
ништа о живо ту. Нису ништа про шле. Пра ва обу -
ћа мора да има рупу, као ова моја цоку ла (6).

Овај дија лог је први наго ве штај да Скит ни ца
сво ју при чу о ципе ли неће ни испри ча ти, иако
му бај ков ни садр жа ји при род но искр са ва ју, што
се види из њего ве две поуч не при че. Са дру ге
стра не, Сеља ку који се уве ли ко хва ли сво јим
изу мом – нео бич ним, ултра ду гач ким мер де ви -
на ма – појам чароб ног пред ме та очи глед но
није стран.

*

Ципе ла је као наслов ни мотив испу ни ла
бајков ну функ ци ју: она је отво ри ла пита ње
фан та сти ке у делу чији су акте ри јед ни од нас.
С обзи ром на то да кате го ри је јуна ка у Ципе ли
на кра ју све та доне кле одго ва ра ју Про по вим
(Пропп) функ ци ја ма јуна ка, ова при ча ипак
запо чи ње оним што би се у Про по вој кла си фи -
ка ци ји функ ци ја озна чи ло као оду зи ма ње пред -
ме та јуна ку или вели ка жеља да се пред мет
посе ду је (осма функ ци ја). Како је у Алек си ће -
вом делу и кате го ри ја јуна ка диску та бил на, и
иде од Скит ни це до деча ка и Сеља ка, па све до
Ципе ле и При че, тако се и мета жан ров ско пои -
гра ва ње бај ком мења. Уко ли ко бли же погле да -
мо струк ту ре бај ке код про у ча ва ла ца пре Про -
па, које сам наво ди, наи ла зи мо на два типа
„кла си фи ка ци је” зна чај не за про пу стљи во дело
какво је Ципе ла на кра ју све та. Прво, Проп спо -
ми ње Вун та (Wil helm Wundt) који је дао кла си -
фи ка ци ју при ча по врста ма. На том месту нас
инте ре су је оно што је он уоб ли чио као „при че
о поре клу”, док нам код Вол ко ва (Алек сан др
Мелент евич Вол ков) пажњу при вла чи при ча о
„вла сни ку чудо твор них пред ме та” (Проп 1982:
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14–15). Нарав но да наве де на кла си фи ка ци ја
импли ци ра дру га чи је тума че ње у одно су на
дана шње вре ме, али је у сушти ни пре ци зно
иска за на ако се има у виду књи жев но и сто риј -
ски поглед на срп ску модер ну при чу за децу.
Наи ме, пита ње о поре клу ства ри и поја ва јед на
је од песнич ко-про зних кон стан ти у књи жев но -
сти за децу, и нерет ко је извор фан та сти ке. И у
Ципе ли..., пита ње поре кла (народ на при ча под -
ра зу ме ва да је оно чуде сно) ципе ле зачуд но је
оно ли ко коли ко иза зи ва пое тич ко-комич ка
коме ша ња. Одно сно, бај ков ну „при чу о поре -
клу” Алек сић је пре то чио у савре ме но пои гра -
ва ње про бле ма ти ком изу ма и веро до стој но сти
јуна ка, а с обзи ром на то да про у ча ва о ци бај ке
инси сти ра ју на непо сто ја њу вре мен ских кате -
го ри ја у ова квој врсти при ча, аутор Ципе ле...
покре ће и ту тему. Oн поно во у моде ран садр -
жај уба цу је бај ков не сиг на ле зачуд но сти и сим -
бо ли ку бро ја три. Ова ква алу зи ја можда и није
слу чај на ако се при се ти мо Алек си ће вог трет -
ма на вре ме на који може под се ти ти на Лиха чо -
ва (Дми трий Сер ге е вич Лихачёв) и ње гов
„закон тро чла но сти” (1978: 57), у одно су на
пона вља ње епи зо да (у Алек си ће вом слу ча ју –
дана), али не и у одно су на завр ше так при че.
Јер, Ципе ла на кра ју све та не завр ша ва се оним
чиме се, пре ма Лиха чо ву, завр ша ва „ска ска”, а
то је „кон ста та ци јом да је насту пи ло ’одсу ство’
дога ђа ја” (Исто: 59), напро тив, чита ва Алек си -
ће ва епи зо да тра га ња за дога ђа јем сме ште на је
у сре ди ну при че. Број три у непро чи шће ном
виду јед не народ не при че нала зи мо у Сеља ко -
вој поро ди ци. Али, поред тре ће, нај мла ђе Сеља -
ко ве кћер ке, нова „прет ња” ста нов ни штву по -
ста је сме на зачуд них поја ва: након ципе ле чије
„дефи ни ци је” не може да се сети ни Гра до на -
чел ник, нима ло слу чај но дола зи уред ба којом
ће се допре ми ти тре ћа казаљ ка, уз чиње ни цу да
„људи први пут чуше за ту реч. Нису зна ли шта

зна чи, али осе ти ше да су у стра шној опа сно сти”
(29) у при чи која и носи наслов „Нешто тре ће”:
„Гра ђа ни пре тр ну ше на помен нечег тре ћег.
Про же их грд на језа. Од нечег тре ћег нај ви ше
су се пла ши ли” (28). Зато ова при ча са кра ја
све та тра жи излаз кад већ нема чисто бај ко ви -
тог пре ла же ња све то ва, и, пошто су мешта ни
обда ре ни огром ним (анти)зна њем, 

пре ко неба је заи ста лете ла ципе ла. Ласте које су
у њој нашле свој дом кљу но ви ма су је диза ле за
пер тле и диза ле у виси ну. Лете ле су за људи ма,
пре ма гра ду. Ласте воле да буду у бли зи ни људи,
а не негде на кра ју све та. Баш као и ципе ле (30). 

С обзи ром на то да је сва ка сце на уокви ре на
при год ном гете ов ском сли ком хора који на ли -
цу места сми шља песме за све што наре ди Гра -
до на чел ник, једи но песму (хим ну) о ципе ли
нису успе ли да испе ва ју.

Зато, што се тиче кате го ри је при че „о вла -
сни ку чудо твор них пред ме та”, она се код Алек -
си ћа пре пли ће са модер ним тума че њи ма сим -
бо ли ке бај ке, а на лини ји фено ме на при по -
ведача и при по ве да ња. Ни песма ни при ча о
ципе ли у самој при чи нису испе ва не ни испри -
ча не. У том сми слу, нео п ход но је иста ћи и Алек -
си ће во пои гра ва ње јед ном зна чај ном функ ци -
јом народ них бај ки уоп ште – функ ци јом
помоћ ни ка. С обзи ром на то да Ципе ла на кра -
ју све та не пре тен ду је да рекре и ра чисте бај -
ков не обра сце, или струк ту ру народ не при че,
нити да ство ри нову врсту умет нич ке бај ке, а
еле мен ти и јед них и дру гих су засту пље ни и као
пое тич ко обе леж је и у окви ру темат ско-мотив -
ског и атмос фер ског реги стра, ово дело сли ка
модер ну игру изме ђу тра ди ци о нал них помоћ -
ни ка народ не при че и њихо вих тра ве сти ра них
вер зи ја. Сељак је јунак ког би Проп назвао
„чистим помоћ ни ком” јер он Скит ни ци позајм -
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љу је мер де ви не и вра ћа га до места где се нала -
зи пре пре ка, одно сно огро ман храст са ципе -
лом на себи. Међу тим, уме сто да Скит ни ца
испу ни сво ју функ ци ју јуна ка, он се повла чи,
дакле функ ци ја пра вог јуна ка му изми че, као
што му изми че и модер на функ ци ја „оно га који
при ча при чу”. Тра ве сти ра на уло га помоћ ни ка
народ не при че дата је Гра до на чел ни ко вом
Савет ни ку који свом над ре ђе ном чак тума чи и
шта је то ципе ла. У сфе ри тра ве сти је оно га што
је језич ки сиг ни ра но, као што су изу ми или
изле ти у песмо твор не тален те поје ди них јуна -
ка, сва ка ко јесте и тре нут ни „изум” јуна ка који
про да је напи так који окре пљу је више него ије -
дан дру ги, „сок од цеђе не воде” (28). Језич ка
игра се наста вља и у епи ло гу рома на, јер би
про та го ни сте тре ба ло да пре по зна мо по оно ме
што су у вре ме ну дела гово ри ли („гован це”,
чове ко ва жеља да се врти).

Из све га рече ног може се виде ти да се Ципе -
ла на кра ју све та Деја на Алек си ћа на момен те
пои гра ва и жан ров ским карак те ри сти ка ма бај -
ке и њеном струк ту ром, као и кон сти ту тив ним
(пое тич ким) еле мен ти ма модер ног рома на (мо-
за ич на ком по зи ци ја), али и модер ног рома на за
децу (недо ста так аван ту ре и фан та сти ке). Ста -
тич но шћу рад ње и при род ним освр том на је-
зич ке и мор фо ло шке игре, ово дело у себи има
мало тога аван ту ри стич ког, што је свој стве но
срп ском рома ну за децу XX века, као и савре -
ме ном рома ну за децу. Упра во сим бо лич ка,
про ми шље на и редук тив на упо тре ба фан та сти -
ке ово дело чини сло је ви тим у сфе ри кон тек -
ста, лите рар ног ути ца ја и пои гра ва ња њиме,
као и у сфе ри бај ков ног интер тек ста. Изла зак
из кру жне орга ни за ци је тек ста, али и лико ва –
њихо ве рад ње, речи и поло жај тела намер но се
пона вља ју, поја ча ва ју ћи ути сак игри во сти про -
сто ра који се не мења – слу жи отва ра њу нове

заго нет ке, у сми слу тзв. отво ре ног завр шет ка
рома на. Пои гра ва ње фено ме ном апсур да у
овом делу обра ђе но је на нов начин, чиме Алек -
сић запра во при зи ва и довр ша ва како само сво -
јан есте тич ки апа рат у књи жев но сти за децу,
тако и сво ју цело куп ну песнич ку пое ти ку. 
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Olja S. VASI LE VA

FOLK TALE ABO UT A FAIRYTALE 
BY DEJAN ALEK SIĆ

Sum mary

With layered con cep tion and struc tu re, the novel A
Shoe at the End of the World by Dejan Alek sić takes some
gro un ding ele ments of the folk tale and turns them into
a symbo lic game of known and unk nown. The bat tle bet -
we en the se motifs that make the ori gi nal brid ge bet ween

tra di tion (“tra vel ling motifs” of a folk ta le, ini tial func -
tion, “the ange lic pair”), and ino va tion (the figu re of
storytel ler, a game with modern poe tics and chil dren’s
lite ra tu re) finis hes in a arti stic core of a modern fairytale
abo ut cru tial que sti ons abo ut exi sten ce, spa ce and time,
destiny and (un)writ ten. With a strong roots in the
atmosp he re of Ser bian lite ra tu re and Beket’s heri ta ge of
1950’s, Dejan Alek sić pla ces a symbol of a story in the
cen ter of the story abo ut that symbol that is never writ -
ten wit hin the limits of text.

Keywords: a shoe, folk tale/fairy tale, tra vel ling mo -
tifs, spa ce, “the ange lic pair”, fun ction, storytel ler
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САЖЕ ТАК: У раду се раз ма тра ју типо ви поет ског
обли ко ва ња моти ва, сижеа и лико ва из бај ке у савре -
ме ној срп ској пое зи ји за децу. Наше истра жи ва ње биће
усме ре но ка пита њу раз ли чи тих типо ва дија ло га поет -
ског са рефе рен ци јал ним тек стом одре ђе не бај ке или
бај ке као жан ра. Њихо во тума че ње има ће за циљ
расве тља ва ње раз ли чи тих пра ва ца анга жо ва ња чита -
лач ког иску ства мла дог чита о ца и могу ћих потен ци ја -
ла за покре та ње новог чита ња бај ке. С обзи ром на
шири ну кор пу са, циљ рада је да се попи шу типо ви
интер тек сту ал них веза, а да се у ква ли та тив ној ана ли -
зи расве тле поступ ци у који ма је нај при сут ни је про -
бле ма ти зо ва ње обра за ца бај ке.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: чита лач ко иску ство, интер тек сту -
ал ни дија лог, обра зац бај ке, декон струк ци ја, нега тив -
ни про та го ни сти

Знаш зашто над ра сташ бај ке?
Ису ви ше су ствар не.

Миро слав Антић1

Прав ци пре по зна ва ња одје ка бај ке

Про у ча ва ње одје ка бај ки у савре ме ној пое -
зи ји за децу могло би се про сти ра ти у нај ма ње
два прав ца – ка раз у ме ва њу аутен тич них одго -
во ра песни ка који су пре све га чита о ци бај ки и
ка прет по ста вља њу начи на на које ти одго во ри
потен ци јал но анга жу ју чита лач ко иску ство нај -

мла ђих чита ла ца. Дру гим речи ма, бави ће мо се
типо ви ма аутор ских рефлек си ја под стак ну тих
бај ком и пита њем шта се у деч јем чита лач ком
иску ству тиме потен ци јал но про бле ма ти зу је
и/или мења.2 Узе ће мо као пола зи ште прет по -
став ку да модер на свест мла дих чита ла ца зах -
те ва нова чита ња тра ди ци о нал них фор ми (в.
Мар ко вић – Мићић 2016), а да су упра во одје -
ци ових фор ми у савре ме ној деч јој пое зи ји на
тра гу иден ти фи ко ва ња нове чита лач ке све сти.
Про стор за раз у ме ва ње одје ка бај ке нала зи ће -
мо у рас це пу изме ђу прет по ста вље ног слу ша о -
ца/чита о ца тра ди ци о нал не бај ке и прет по ста -
вље ног савре ме ног чита о ца те исте бај ке – пра -
зних и про блем ских места које њего ва свест
опа жа, иако у чита лач ком спо ра зу му на њих
јед на ко при ста је. Овде тре ба дода ти да ће се у
раду пока за ти како се покре та чи за сту па ње у
дија лог с бај ком нала зе у аутор ском чита лач -
ком дожи вља ју и поет ској реак ци ји савре ме них
песни ка, под стак ну тих дру штве ним окол но сти -
ма и важе ћим кул тур ним обра сци ма. У фоку су
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фор ми ра но хро но ло шки – од бај ке ка песми у којој се јавља -
ју одје ци. С овом прет по став ком, верујемо, и песни ци ства -
ра ју. Међу тим, тре ба има ти у виду да смер чита ња може бити
и обр нут (в. Мићић 2020: 11–14)



ће бити тума че ње поет ских тек сто ва у који ма
је нај при сут ни је про бле ма ти зо ва ње поје ди нач -
них обра за ца бај ке или паро ди ра ње кон крет них
бај ки.3 С обзи ром на хете ро ге ност кор пу са, те-
мат ску ана ли зу засни ва ће мо на поет ски анга -
жо ва ним еле мен ти ма бај ке.4

Први талас декон струк ци је тра ди ци о нал не
бај ке, у окви ри ма самог жан ра – нај пре код
Андер се на – био је усме рен ка паро ди ра њу ари -
сто кра ти зма, који је усме на бај ка апсор бо ва ла.
У песми Десан ке Мак си мо вић „Бај ка о твр до -
гла вој зми ји” (1993: 145), прин це за једи ни ца
заљу бљу је се у обич ног зелем ба ћа, због чега је
отац, змиј ски цар, про кли ње. Душан Радо вић у
песми „Зами сли те” (1995: 321–323) за јуна ка
бај ко ли ке песме не узи ма ни прин ца, ни адми -
ра ла, ни офи ци ра, већ раз бој ни ка Кађу. На овај
тип декон струк ци је надо ве зу је се и Љуби во је
Ршу мо вић с песмом „Ово је песма о кра љу”
(2009: 221). У обр ну тој пер спек ти ви из које се
пева, краљ није досто јан пра ље: „Ал пра ља није
прин це за / Она срце заве за” (в. Јова но вић 1998:
20). У песми „Досад но ми је” (2009: 222, 223), у
нео че ки ва ном сати рич ном обр ту, прохтев нека -
да шњег кра ља не може се испу ни ти и у духу
важе ћег дру штве ног уре ђе ња про гла ша ва се
пред став ник рад нич ке кла се – Коста, глав ни
чистач каме ног моста: „где си видео шако јада
/ да путар неком / земљом вла да”. Више песа -
ма тема ти зо ва ће раз ма же ност прин че ва и
прин це за, прем да не увек уз чврст осло нац у
бај ци. Јед на од сли ко ви ти јих паро ди ја тог типа
нашла се у песми „Прин це за” Добри це Ери ћа
(1979: 25). Иди лич не сце не бала, сусре та с
прин цом и сен ти мен тал не при пре ме вен ча ња,
пре се ца ју сти хо ви: „И рече Цици / с росом у
оку: / – Уста ни, кће ри, / да пустиш сто ку!” При -
сут на је, као што види мо, депа те ти за ци ја сва ке
теа трал но сти и кри ти ка ели ти зма. Нада ље ће

се одје ци бај ке кре та ти у сусрет зах те ви ма
изме ње ног дру штва, њего вим брзим и недо -
след ним про ме на ма.

За то нико није знао,
мисли ли су да је зао5

Као пред у слов нашег раз ма тра ња узе ће мо
доса да шња про у ча ва ња одно са народ не и умет -
нич ке бај ке (Vuko vić 1996: 188–190; Опа чић
2011: 17–37) и уви де о про ме на ма пола ри за ци -
је добро –зло. За раз ли ку од тра ди ци о нал не
фор ме, у којој су јуна ци (про та го ни сти) јед но -
ди мен зи о нал ни и махом све де ни на функ ци је
(Prop 2012; Liti 1994: 10–27), а функ ци је пола -
ри зо ва не на пози тив не и нега тив не, умет нич ка
бај ка, изме ђу оста лог, пола ри за ци ју интер и о -
ри зу је. Бор ба изме ђу добра и зла деша ва се
чешће на уну тар њем пла ну, као сукоб, сли ка -
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3 Због оби ма рада ово изла га ње се неће детаљ ни је бави -
ти: а) поет ским тек сто ви ма који бај ку поми њу у насло ву као
песму о ужа си ма (две песме Десан ке Мак си мо вић: „Над књи -
гом бај ки”, која пре и спи ту је суро ви бај ков ни свет у дожи -
вља ју нај мла ђег чита о ца, али са надом у сре ћан крај, и
„Крва ва бај ка”, која беле жи суро вост рата и непо врат ни
губи так. Ту је и песма Гор да не Бра јо вић, „Уме сто бај ке”, која
тако ђе тема ти зу је суро вост рата, сли ка ну из пер спек ти ве
дете та. Песма „Бај ка” Дани је ле Квас пева о ужа си ма дожи -
вља ја све та из пер спек ти ве дете та које се осе ћа запо ста вље -
но након што у дом стиг не при но ва); б) песма ма о бај ко пи -
сци ма (Дра ган Лукић, „Ружно паче”, Дра го мир Ђор ђе вић,
„Бра ћа Грим”); 3) песма ма у који ма се пре у зи ма ју фор мал не
одли ке бај ке (пре у зи ма њем фор мал них одли ка бај ке ства ра
се чита лач ко оче ки ва ње, као чуде сни оквир који ће одре ди -
ти кôд чита ња и осно ву за поет ски обрт: Гри гор Витез, „Зекин
сат”, Душан Радо вић, „Пла ви зец”, „Стра шан лав” итд). Осим
поме ну тог, у раду ће изо ста ти и диску си ја о хро но ло ги ји
наста ја ња издво је них песа ма.

4 Неиз мер ну захвал ност за помоћ у ода би ру тек сто ва који
ће се наћи у ана ли зи дугу је мо песни ку Бран ку Сте ва но ви ћу.

5 Рефрен ски дистих песме „Био јед ном један вук” Љуби -
во ја Ршу мо ви ћа (2009: 88).



њем пси хо ло шког и емо тив ног живо та, чиме се
карак те ри за ци ја глав ног јуна ка димен зи о ни ра.
Такав помак у раз во ју жан ра бај ке отво рио је
пита ње могу ћег ком плек сни јег сагле да ва ња
нега тив них про та го ни ста и зала га ња за пре и -
спи ти ва ње њихо вог изјед на ча ва ња с функ ци -
јом. Овде тре ба напо ме ну ти и то да сама бај ка,
како у лико ви ма, тако и њихо вим стро го дефи -
ни са ним функ ци ја ма, чува архе тип ске пред -
ста ве људ ске пси хе и да је у том сми слу њено
зна че ње несво ди во на про сти сиже (Mabij 1973:
42–52, 61–75; Liti 1994: 114–117). Макс Лити
(1994: 116) каже да пси хо ло шко тума че ње
откри ва како се поје ди не фигу ре бај ке могу
тума чи ти као дело ви људ ске лич но сти, а сама
бај ка као при каз уну тар њих душев них про це са: 

Мада овај закљу чак нема сна гу апсо лут ног
дока за, ипак се мора при зна ти да човек фигу ре
бај ке, баш зато што се оне пси хо ло шки непо сред -
но не опи су ју и што делу ју само као сим бо ли без
тежи не, може да осе ти и дожи ви као сли ке уну -
тар њих сила и про це са.6

Сим бо ли ка сва ког еле мен та бај ке прег нант ни -
ја је него што ће се у овом поку ша ју мапи ра ња
рефлек си ја у савре ме ној пое зи ји за децу то до
кра ја моћи иска за ти.7 Ипак, није безна чај но
еви ден ти ра ти да се поме ну та про блем ска пита -
ња бај ке јавља ју и у деч јој пое зи ји, да је тежња
ка ком плек сни јем сли ка њу нега тив них про та -
го ни ста поста ла моти вом мно гих савре ме них
поет ских тек сто ва за децу, а да мате ри јал још
није исцр пљен. Ини ци ја тор ова квог ства ра лач -
ког одно са пре ма насле ђу бај ке сва ка ко је Љу-
би во је Ршу мо вић са збир ком Још нам само але
фале (1973). Он даје глас ажда ја ма/зма је ви -
ма/ала ма, пози ва на сао се ћа ње и бри гу о њима,
на раз у ме ва ње уло ге која им је непра вед но

доде ље на, на раз би ја ње сте ре о ти па. Тако је низ
њего вих песа ма, а за њима и песа ма дру гих
песни ка, запи тан над оним што се у тра ди ци о -
нал ној бај ци не дово ди у пита ње. Овде ћемо
поку ша ти да сачи ни мо пре глед нај у пе ча тљи ви -
јих пева ња из пер спек ти ве нега тив них про та го -
ни ста бај ке. 

Мани фе стом овог низа Ршу мо ви ће вих песа -
ма (2009) могла би се про гла си ти „Тужи ца јед -
ног зма ја” (149), у којој се раз от кри ва про блем
функ ци је нега тив них про та го ни ста из пер спек -
ти ве импли цит ног савре ме ног чита о ца бај ке: 

У моме целом 
зма јев ском веку 
Људи ме гоне 
и гла ву ми секу 
А ја чим њуп нем 
цар ску кћер 
Одмах ми кажу 
да сам звер. 

Шта нам ови сти хо ви гово ре о бај ци? Зма је ви
су у при по ве да њу потреб ни како би се у њих
про јек то ва ло сва ко зло и агре си ја. Дра ган
Хамо вић у сво јој збир ци песа ма о зма је ви ма,
Рођен као змај – песме деч је и нима ло наив не,
пита ње њихо ве нео п ход но сти изра жа ва пози -
вом на окре та ње пер спек ти ве у сагле да ва њу
функ ци је коју има ју, па каже: „Али без њих
нема опште рав но те же!” (2019: 22).8 Уло га зма -
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6 Пре ма Јун гу (Carl Gustav Jung), архе тип је мани фе ста -
ци ја пси хо ло шких пори ва која се испо ља ва у фан та зи ја ма и
која сво је при су ство откри ва пре ко сим бо лич ких сли ка
(2018: 60–61). Те сли ке гра де се, ако појед но ста ви мо обја -
шње ње, на арха ич ним оста ци ма колек тив ног несве сног.

7 Ажда је, зма је ви и уоп ште мито ло шке пред ста ве у нај -
ши рем сми слу репре зен ту ју под све сни нагон ски део људ ске
пси хе (уп. Jung 2018: 61, 62).

8 Пре ма речи ма Цве та на Тодо ро ва, „нат при род на бића
надок на ђу ју недо ста так узроч но сти” (2010: 105).



ја у бај ци упра во је нару ша ва ње пола зне рав но -
те же, како би се бор бом јуна ка она на кра ју
поно во успо ста ви ла – што би било немо гу ће да
нару ша ва ња није било. Ту је, нарав но, и рав но -
те жа у пола ри за ци ји ликова – ако има мо искљу -
чи во пози тив не про та го ни сте, као про тив те жа
потреб ни су искљу чи во нега тив ни (чак и ако ће
се у новом чита њу испо ста ви ти да ни јед ни ни
дру ги то нису, нити могу бити). Пра вац декон -
стру и са ња тежи релак си ра њу пола ри за ци је.
Засни ва се на исти ца њу зна ча ја функ ци је нега -
тив них про та го ни ста – чак и нео п ход но сти
њихо вог посто ја ња, али и наме ре да се садр жај
њихо ве функ ци је при хва ти као такав, чиме се
афир ми ше и њихо ва архе тип ска димен зи ја.
Ршу мо ви ће вом песмом „Ако види те ажда ју”
чита лац се екс пли цит ни је при ми че томе пита -
њу. Ажда ја у њој запи та на је над људ ском мрж-
њом, ком пе тент на да поста ви то пита ње, јер је
из бај ков ног иску ства с људи ма више него по-
зва на да о њој све до чи. У овим песма ма нази ре
се наме ра раз от кри ва ња про јек ци ја људ ске
мржње и зло бе које ови лико ви у бај ци има ју
зада так да пер со ни фи ку ју. 

У песми „Ажда ја сво ме чеду тепа” (165) мај -
ка стре пи због буду ће коб не суд би не аждај че та
када се буде нашло у сво јој бај ци. Бај ка је у овој
(али и у песми „Нису ни але буда ле”) пред ста -
вље на као про стор на одред ни ца, место у коме
ће се ажда ја наћи да би оства ри ла свој „живот -
ни зада так”. Чита лац се пози ва на сагле да ва ње
жртве лика коме је доде ље на тако неза вид на
функ ци ја (в. Мићић 2020: 146–149). Овде тре -
ба еви ден ти ра ти и обр та ње хро но ло ги је чита -
ња9 – оно што из ових две ју песа ма сазна је мо о
ажда ја ма деша ва се (у „уну тарк њи жев ном” вре -
ме ну) пре њихо вог одла ска у бај ку. Могу ће је и
да ће такав поре дак ути ца ти на пре вред но ва ње

чита лач ког иску ства с бај ком. Сле де ћи сте пен
упо зна ва ња оно га о чему бај ка ништа не каже
сва ка ко је нагла ше на емо тив ност ажда је, као
поет ски анга жман. Њу ћемо наћи и у песми
„Зашто ажда ја пла че”, с бри гом због одба че но -
сти аждај че та, а затим и у песми „Кра ље вић
Мар ко и ала радо зна ла” Бран ка Сте ва но ви ћа
(2019: 11–13) и њеним дра ма тич ним изја ва ма:
„Одру би ми гла ву, / ако не знаш за добро ту пра -
ву” (2016: 24, 25)10. У песми Сте ва на Мило ше -
ви ћа „Ажда ја напу шта бај ку”, она „под но си
отказ чуве ној бај ци” како би могла да чува
„аждај чи ће мале”. И змај у песма ма Дра га на
Хамо ви ћа (2019: 43, 44) негу је поро дич не вред -
но сти кроз при сни однос са ујном и стри ном.
Након ових поет ских чита лач ких иску ста ва са
емо тив ним све том нега тив них про та го ни ста,
однос мла дог чита о ца пре ма њима потен ци јал -
но се мења, и у посто је ћем и у буду ћем иску -
ству са бај ка ма. Поет ски про грам усме рен је ка
осве шћи ва њу и при хва та њу архе тип ских кон -
стру ка та које ти лико ви у бај ци импли цит но
пред ста вља ју. 

Са наме ром да чита о це охра бри у при хва та -
њу раз ли чи то сти и напу шта њу пред ра су да,
Љуби во је Ршу мо вић тра жи милост за нега тив -
не про та го ни сте – сен ти мен тал но у песми „Био
јед ном један вук” (88), а шаљи во у песми „И
баба рога је била мала (163)”11, у који ма се,
иако у раз ли чи том тону, при ка зу је и пито ма
стра на њихо ве при ро де, уз при хва та ње оно га
што и није тако пито мо. Покре та ње интим них
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9 О хро но ло ги ји чита ња в. Мићић 2020: 11–14.
10 Радо зна ла ала у овој песми моли Мар ка Кра ље ви ћа да

је узме за љубим ца, као што и у Ршу мо ви ће вој песми „Иди -
ла” (146) сво ме ала вом љубим цу госпо ђа нај при род ни је, у
иро ниј ском тону, „баца прин це зе у зја ла”.

11 Сли чан поет ски посту пак наћи ћемо и у пое ми „Бај ка
о Смр ти” Вла ди ми ра Вуко ма но ви ћа Рас те гор ца.



испо ве сти ажда ја отво ри ло је про стор и за реч
о љуба ви пре ма себи, у песми „Јед на слат ка
ажда ја Тере за” (о ажда ји која ужи ва док „пече
прин цез кроф не” од прин це за које је прет ход -
но нало ви ла), и љуба ви пре ма дру го ме, у песми
„Два акре па” (157). Њихов незграп ни живот у
хумор ној ноти опе ван је као при хва тљив и при -
ро дан. Он у фраг мен ти ма еви ден ти ра оно што
би емо тив ни живот било ког ком плек сни јег
књи жев ног лика могао да обу хва ти. Ршу мо вић
ову лини ју декон струк ци је окон ча ва песи ми -
стич но, сли ка њем очај ног зма ја у крај њој неми -
ло сти због непод но шљи во сти и сиви ла њего вог
(роп ског) живо та у песми „Јед ног зма ја крај”
(166).

Из опи са ног низа издва ја се и боч на лини ја
ства ра лач ког тума че ња уло ге ажда ја из бај ке у
одра ста њу деце. Две песме Љуби во ја Ршу мо ви -
ћа у међу соб ном поле мич ком одно су засни ва -
ју се на кри ти ци вас пи та ња. У првој, „Шта мај -
ке из Лив на нису зна ле” (147), пре и спи ту је се
нека да шњи начин вас пи та ва ња, који се засни -
вао на застра ши ва њу деце. Мај ке нала зе алу да
им „једе” децу радо зна лу. У дру гој песми, „Ни
пет пара” (142), кри ти ку је се савре ме ни вас пит -
ни обра зац који не оста вља места за деч ји
страх: „Свет је постао без везе / Све прин че ви и
прин це зе / Ни пет пара се не даје / За нас сиро -
те ажда је”. Овде се не црпи само тра ди ци о нал -
ни мате ри јал из бај ке већ се осло нац гра ди и на
чита лач ком иску ству са Андер се но вом „Прин -
це зом на зрну гра шка” и кри ти ци дана шњих
раз ма же них гене ра ци ја.12 Један такав принц, у
завр шној песми бај ке за изво ђе ње При ча о
прин цу једин цу Бран ка Сте ва но ви ћа (2004: 59),
теле фо ном пози ва алу да је обез гла ви и тиме се
про сла ви: „Ја сам принц једи нац, мно го жедан
сла ве. / Наме ра вам зато да вам дођем гла ве!”

Опет се у сре ди шту декон струк ци је јавља иде ја
о нео п ход но сти нега тив них про та го ни ста. На -
по слет ку ће савре ме ном кри зом чита ња, услед
попу лар но сти дру штве них мре жа, до којих зма -
је ви „не доба цу ју”, неу спех ажда ји не потра ге за
мужем игро ли ко аргу мен то ва ти Пеђа Трај ко -
вић у песми „Сва ка ажда ја нађе сво га зма ја”
(2015: 14, 15). Њего ва ажда ја, нема ју ћи куд,
сама се упу шта у лите рар ну потра гу за зма јем,
јер бај ке више нико не чита.13

На кра ју изла га ња о зма је ви ма тре ба поме -
ну ти још један пра вац про бле ма ти зо ва ња обра -
сца бај ке – пози ва ње јуна ка да посту пе мудри -
је. У песми Сте ва на Беше ви ћа „Бај ка о зма ју
огње но ме” (Радо вић 1995: 222–224), змај на
кра ју ипак стра да, али не у бор би, већ искљу -
чи во због лукав ства, пошто му „Баба Нежа”
поту ри јежа да га про гу та. Овде се из бај ков ног
сижеа изо ста вља бор ба са зма јем, задр жа ва се
потре ба за над му дри ва њем, али се однос пре -
ма нега тив ном про та го ни сти не мења. Он оста -
је у бај ков ној функ ци ји, а њего вом се стра да -
њу у чита лач кој интен ци ји рав но ду шно тежи.14

С дру ге стра не, у песми Дра га на Хамо ви ћа
„Змај и јунак” (2019: 20) деком по ну је се сиже
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12 Међу тим, при су ство зма је ва, ажда ја и ала у пое зи ји за
децу није увек засно ва но на мате ри ја лу из бај ке. У песми
„Било је про ле ће и месец мај” сиже песме раз ви ја се на
буква ли за ци ји иди о ма као змај, што се паро ди ра и у песми
Дра га на Хамо ви ћа „Змај у град ском зглоб ном ауто бу су”. У
њего вој збир ци Рођен као змај само део песа ма упу ћу је на
бај ков ног зма ја, а осим тога змај се ожи вља ва и као титу ла,
одва жни пра ти лац исто риј ских лич но сти, дух наро да, па и
као алу зи ја на срп ског песни ка Јова на Јова но ви ћа Зма ја.

13 Упи сав ши се у библи о те ку, она се тамо сим бо лич но
вен ча ва за сабра на дела Чика Јове Зма ја, а за тај поду хват
доби ја чита лач ку знач ку.

14 Мање важно за нашу тему, али не и безна чај но, у овој
се песми паро ди ра и функ ци ја глав ног јуна ка, која је, не слу -
чај но, доде ље на баби. Баба ће бити јунак и у песми Гор да не
Мале тић „Нево ље са зма јем”, у којој се пре у зи ма цен трал ни 



бај ке „Чар дак ни на небу ни на земљи”, а усме -
ра ва ка спо ра зу му изме ђу зма ја и јуна ка. Бај ка
и место декон струк ци је нису слу чај но ода бра -
ни. Зма је во стра да ње у бај ци насту па са пре ки -
дом иди лич не сце не коју брат зати че у чар даку,
где види сво ју оте ту сестру како седи са зма је -
вом гла вом на кри лу. 

Иако је змај одсу тан сном, а тиме и сасвим
нео се тљив на додир, сестра га с пажњом биште.
Она моли бра та да оде. Међу тим, није јасно да
ли је узрок томе страх за бра то вљев, њен или
зма јев живот. Она зна место потен ци јал ног смр -
то но сног удар ца, што нам гово ри да змај веру је
девој ци (Mićić – Mar ko vić 2017: 85–87). 

Ујед но, „све до чи о интим ном одно су” (Шаран -
чић Чуту ра 2017: 183). Да ли се она у овим сце -
на ма дво у ми над зма је вом суд би ном? При по -
ве да че вим вари ра њем њеног име но ва ња, јер у
прва два неу спе ла бра то вље ва поку ша ја он је
нази ва ђевој ком, а у тре нут ку одлу ке да помог -
не бра ту поно во је рела ци о но име ну је сестром,
у пита ње се може дове сти оправ да ност чина
зма је вог уби ства.15 У Хамо ви ће вој песми се
каже: „А змај није више нека звер ка пре ка, /
Није иза брао да буде – пре пре ка”. Импли цит -
но се тиме овај змај про гла ша ва достој ним
саго вор ни ком у реша ва њу бај ков ног суко ба –

дого во ром.16 Дру штве ни анга жман под сти ца ња
толе ран ци је, пошто ва ња раз ли чи то сти и пре ва -
зи ла же ња пред ра су да, чему се у поме ну тим
песма ма екс пли цит но тежи, у себи неми нов но
доно си еле мен те декон струк ци је и новог вред -
но ва ња пси хо ло шког сло ја бај ке.17

А и живе ла си дуго, Пепе љу го18

На тра гу реде фи ни са ња ста ту са нега тив них
про та го ни ста нашло се разно вр сно поет ско
декон стру и са ње моти ва из нај по зна ти јих бај ки.
Међу њима, најзаступљенијa је „Црвен ка па”.
Нај пре је у песми Гри го ра Вите за под насло вом
„Јуна ци из при че” при сут но сво ђе ње на апсурд
еле ме на та које је циви ли за ци ја пре ва зи шла:
„Само, дуго је чека ла бака, / Јер је Црвен ка па
видје ла вука / Кад је ишла крај зве ри ња ка”
(2011: 350). Поет ски циљ и импулс за паро ди -
ра ње могло би бити раз от кри ва ње еле ме на та
бај ке који код прет по ста вље не публи ке неће
побу ди ти одго ва ра ју ћи дожи вљај, јер их она
нема у свом живот ном иску ству.19 Међу тим, у
овој игри могу ћег спрам немо гу ћег по стра ни
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мотив из бај ке „Зми ја мла до же ња”. Змај се, још као беба,
сме шта у поро ди цу као незграп ни љуби мац који посте пе но
почи ње да гуши уку ћа не сво јим при су ством. Уме сто спа љи -
ва ња, њего ву ће „кошу љу” – како би га се поро ди ца конач но
реши ла, зајед но са оста лим прља вим вешом баба ори ба ти у
сапу ни ци. 

15 Аргу мент за раз ма тра ње одно са зма је ва пре ма оте тим
прин це за ма нала зи мо и у бај ци „Баш-Челик”, у којој оне и
након посе те бра та оста ју за њих вен ча не. Међу тим, у жан -
ров ском кљу чу, три бра то вље ва поку ша ја могу се тума чи ти
и као жан ров ска одли ка бај ке и због тога се не дово ди ти у
пита ње.

16 Овде није суви шно напо ме ну ти да су у бај ци на коју се
текст песме осла ња ствар ни непри ја те љи јуна ка њего ва ста -
ри ја бра ћа, те да она при мар но гово ри о брат ској зави сти, а
да је уло га зма ја нару ша ва ње рав но те же које омо гу ћа ва реа -
ли за ци ју цен трал ног суко ба.

17 У кљу чу Јун го ве тео ри је, поет ске тежње за инте гри са -
њем нега тив них про та го ни ста у њен свет (који их је одба ци -
вао) могле би се тума чи ти и као мапи ра ње пута буду ће инди -
ви ду а ци је мла дог чита о ца кроз инте гри са ње пси хо ло шких
кон стру ка та и реде фи ни са ње њихо вих функ ци ја, а тиме и
нове (чита лач ке) све сти, што је пред у слов и за жеље не циви -
ли за циј ске про ме не.

18 Завр шни сти хо ви песме „О Иви ци и Мари ци и зло че -
стој ста ри ци” Поп Д. Ђур ђе ва (2014).

19 О реа ли стич ној моти ва ци ји у заче ци ма модер не пое -
зи је за децу в. у Опа чић 2015: 107–110.



је остао архе тип ски слој бај ке, мотив скре та ња
с пута и уло га вука у њој. 

У песми Јова Кне же ви ћа, „Била бих Црвен -
ка па” (2001: 84), у наиз глед наив ној ими та тив -
ној игри девој чи це – лир ске јуна ки ње песме,
поде ла уло га доно си се у духу пси хо а на ли тич -
ког при сту па бај ци. Жен ски лико ви се недво -
сми сле но пре сли ка ва ју, лик лов ца доде љу је се,
не слу чај но, тати (в. Betel hajm 1979: 199), а лик
вука и про стор опа сно сти скре та ња с пута
девој чи ца црта њем сво ди на пред ста ву. Пре ма
речи ма Мише ла Зло то ви ца (Mic hel Zlo to wicz),
„дете не ства ра пред ста ву о крх ко сти свог тела
на осно ву иску ства, него на осно ву сли ка које
слу же као заме на за оно што се није дого ди ло”
(1982: 54–55). Функ ци ја тих сли ка је „да изра зе
наси ље и уни шта ва ње” којим ће се деци ули ти
страх од могу ћих опа сно сти, што девој чи ца
чини дослов ним црта њем. Зани мљи во је при -
ме ти ти и да јуна ки ња посе ду је црве ну капу, али
не и кор пу у којој би се кола чи могли поне ти –
ими та тив на игра кон крет не објек те ини ци ра ња
и реа ли за ци је опа сно сти пре но си на план има -
ги на ци је.

Мошо Ода ло вић пред ста вља сиже „Црвен ка -
пе” као непо у зда ну новин ску тему у песми „Да
чује мо вука” (2008: 88), кри ти ку ју ћи ујед но на-
чи не савре ме ног масов ног инфор ми са ња: „Сва
пла не та пре при ча ва зло чин”. Вук се пози ва да
потвр ди или деман ту је гла си не. Симу ли ра ју ћи
днев не вести, у сен за ци о на ли стич ком сти лу, пе-
снич ки субјект нага ђа вуко ву пер спек ти ву. У
истом духу, гла си не о лов цу новин ски обли ку је
као хирур шки занат. У завр шном дисти ху се
опре де ље ње чита ла ца ове сен за ци о нал не вести,
усме ре но прет ход ном кон тра дик тор ном про па -
ган дом, упо шља ва у корист вука, а про ти ву лов -
ца: „Нађи лов ца из бај ки ног слов ца – / Водим
децу, хоће да га бију!”

Песма Ђор ђа Фише ра „Вук и дру га Црвен ка -
па” (2016: 14, 15) скло пље на је на осно ва ма
пси хо а на ли тич ког и феми ни стич ког тума че ња
бај ке. Песнич ки субјект, за раз ли ку од при по -
ве да ча бај ке, раз от кри ва карак тер вука скри вен
иза љуба зно сти и слат ко ре чи во сти (в. Betel hajm
1979: 201). Тиме гра ди оче ки ва ње за Црвен ка -
пи ну асер тив ну реак ци ју, уме сто рани јег пре -
пу шта ња. Прот ка ни хумо ром, нижу се опи си
девој чи ци них бори лач ких вешти на које при ме -
њу је на вуку, све док га не дове де до све сти:
„Поста ло му сасвим јасно / Да је схва тио / Пре -
ка сно / Да сад нема / Циле-миле, / Јер ни Цр-
вен ка пе нису / Оно што су некад биле”.20

У духу свог „деструк тив ног неи мар ства”,
Поп Д. Ђур ђев у песми „Нова тео ри ја о настан -
ку врста” (2014: 67) одла зи корак даље, дока зу -
ју ћи нај пре у њој како се доспе ва у сто мак. Има -
ју ћи у виду једи ну деци позна ту тео ри ју о томе,
Поп Ђур ђев упра во хва та ана ло ги ју са инфан -
тил ном ало ги јом, не либе ћи се да у сво је сти -
хо ве угра ди и потен ци јал но ласцив не садр жа -
је. Тај потен ци јал нај мла ђи (ком пе тент ни)
чита лац неће пре по зна ти, јер је чита ју ћи бај ку
сазнао како су бака и Црвен ка па доспе ле у вуч -
ји сто мак:

после оног у шипра гу 
сво ју вучи цу дра гу 
одву че вук 
на ултра звук. 
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20 На паро ди ра ње Црвен ка пи не наив но сти наи шли смо у
Басна ма нашег вре ме на Џеј мса Тер бе ра (Thur ber 1940: 3). Он
мења крај бај ке сли ко ви тим обја шње њем Црвен ка пи не асер -
тив но сти. „При бли жи ла се не бли же од седам мета ра од кре -
ве та када је виде ла да то није њена бака, него вук, јер чак ни
са ноћ ном капом вук не личи на вашу баку ништа више него
што лав ком па ни је Метро-Гол двин-Мајер личи на Кел ви на
Кули џа. Сто га је девој чи ца изву кла пиштољ из коша ре,
устре ли ла и уби ла вука. Нара во у че ни је: Пре ва ри ти девој чи -
це у дана шње вре ме није тако лако као што је нека да било.”



Завла да мук, 
кад доца, 
ловац Јоца, 
поче да зво ца: 
– Да ли сте ви у бра ку, 
ил’ ја то видим у сто ма ку 
Црвен ка пу и баку? 

Ни име но ва њем лов ца лека ром који изво ди
цар ски рез неће се бит но нару ши ти сиже бај ке,
има ју ћи у виду да се сли ка исе ца ња вуч јег сто -
ма ка нала зи и у извор ној бај ци. При сут на је,
види мо, паро ди ја пси хо а на ли тич ког тума че ња
бај ке, које у њој види наго ве шта је иде је о труд -
но ћи и асо ци ја ци је на цар ски рез (уп. Betel hajm
1979: 198). Сле де ћа паро диј ска сли ка насла ња
се на Дар ви но ву тео ри ју: „– Не може нау ка и
стру ка / тек тако да се бру ка, / човек је постао
од мај му на, / а не од вука”. Из ње, дакле, осло -
ба ђа ње баке и Црвен ка пе из сто ма ка пои сто ве -
ћу је се са ини ци јал ним дола ском чове ка на
свет (в. и Рад ми ло вић 2019: 89–90). У сва кој
хумо ром обо је ној песнич кој сли ци Поп Ђур ђев
при ме њу је дру га чи је обра сце вица – од језич -
ких, пре ко логич ких, до иден ти тет ских. У по -
след њој стро фи при сут на су сва три (буква ли -
за ци ја иди о ма вели ка звер ка, бака и уну ка исто -
вре ме но у ста ту су кћер ке, про гла ше ње очин -
ства): „Ипак је, у при су ству зве ри, / при знао за
сво је обе кће ри, / а биле су задо вољ не и јед на и
дру га ћер ка, / јер им је отац – вели ка звер ка.”
Међу тим, кључ за тума че ње ове песме, који је
угра ђен у њену струк ту ру, ника ко не рачу на на
то да је чита лац раз у ме (пре)озбиљ но.21

Вешти ца из бај ке „Иви ца и Мари ца” доби ја
у пое зи ји више при ли ка да се изја сни или да се
о њеном живо ту чује. Она чести та савре ме ним
роди те љи ма на пра вил ном теле сном одго ју
деце, иро нич но изо ста вља ју ћи говор о роди тељ -
ској (не)бри зи за духов ни живот (у песми Дра -

го ми ра Ђор ђе ви ћа „Испо вест вешти це Смиљ -
ке”, 2017: 215). Иако шипа ри ца, у сти хо ви ма
Поп Ђур ђе ва („О Иви ци, Мари ци и зло че стој
ста ри ци”), Мари ца про го ва ра о ста ри чи ном
бур ном живо ту и заслу же ном скон ча њу у пепе -
лу, тј. „урни”, из чега се изво ди нео че ки ва на, а
ипак логич на ети мо ло ги ја њеног име на у завр -
шном дисти ху: „а и живе ла си дуго, / Пепе љу го”.
Логич на – јер се скон ча ње у ватри и пепе лу асо -
ци ја тив но може веза ти за ода бра но име. Нео -
че ки ва на – јер се Пепе љу га коју зна мо одли ку -
је патри јар хал ним вас пи та њем, смер но шћу и
пасив но шћу, а нипо што бур ним живо том (в.
Пол 2013: 175–193). Пита мо се да ли је њено
скон ча ње у руху ста ри це, у кон тек сту еман ци -
па ци је, овде сли ка сме не гене ра ци ја жен ских
лико ва из бај ке (уп. Рад ми ло вић 2019: 85–86),
или конач ног напу шта ња патри јар хал не уло ге
жене у њој. Да ли је вешти ца коју данас „спа љу -
је мо” лик жене патри јар хал ног одго ја?22 А шта
бива с вешти ца ма из бај ки? Конач но ће „Ве -
шти це на суду” Сте ва на Мило ше ви ћа (2019: 16,
17) деман то ва ти све опту жбе на свој рачун и
под не ти кон тра ту жбу Иви ци и Мари ци, Сне жа -
ни, патуљ ци ма и бра ћи Грим.23 Чини се да су
ове три песме, осим са бај ком, и у сво је вр сном
међу соб ном одно су дози ва ња.

Пре вред но ва ње бај ке „Ружно паче” (2002:
26) Бла го је Рогач у исто и ме ној песми покре ће
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21 У песми „Три пра се та без холе сте ро ла”, истог песни ка,
вук напу шта бај ку и кре ће за Црвен ка пом, прет ход но зга ђен
због нехи ги је не пра си ћа (о селид би јуна ка из јед не бај ке у
дру гу в. и Мићић 2020: 159–172).

22 Зна ју ћи да су вешти ца ма про гла ша ва не и спа љи ва не
жене које су се упра во супрот ста вља ле патри јар хал ним уло -
га ма и биле вође и под стре ки ва чи побу на.

23 Бај ка о Сне жа ни акту е ли зо ва на је у песми „Пату љак
Туљак и седам Сне жа на Жана” Гор да не Бра јо вић, обр та њем
пер спек ти ве у којој седам Сне жа на „на дла ну чува ју” јед ног
патуљ ка. Гри гор Витез у већ поме ну тој песми „Јуна ци из
при че” патуљ ке пре тва ра у фигу ри це од чоко ла де.



отва ра њем дија ло га за пре и спи ти ва ње уло ге
мај ке пат ке. То је мај ка која је мора ла да се
одлу чи изме ђу про гон ства паче та и пот пу не
про па сти оста ле деце, ако подр жи дете чија
раз ли чи тост сме та окру же њу.24 Кла ри са Пин ко -
ла Естес (Cla ris sa Pin ko la Estés) пише: „Када је
мај ка при мо ра на да ода бе ре изме ђу дете та и
кул ту ре то зна чи да је та кул ту ра ужа сно окрут -
на и нера зум на” (2017: 208). Песма гово ри о
лабу ду који пози ва пат ку на сво ју рођен дан ску
про сла ву. Мај ка је тим пози вом збу ње на, чиме
песнич ки субјект импли цит но суге ри ше да она
овај позив не заслу жу је. Лабуд га обра зла же у
сле де ћим сти хо ви ма: „Каза ћу ти, мај ко мила, /
зашто моје очи зра че, / ти си мене испи ли ла –
/ ја сам тво је ружно паче!” У тре нут ку пот пу не
оства ре но сти, лабуд негу је захвал ност пре ма
мај ци која га је доне ла на свет. Ова песма
потвр ђу је лабу до ву лепо ту, дода ју ћи јој нову
димен зи ју – пре ва зи ла же ње ком плек са, спо соб -
ност раз у ме ва ња и опра шта ња. Нешто оштри -
је, Бран ко Сте ва но вић је сво ју реак ци ју на бај -
ку, у песми „Лабу до во писмо” (2007: 39), усме -
рио ка про бле ма ти зо ва њу наслов не син таг ме и
њеног зна че ња.25 Иден ти фи ко ва ње песнич ког
субјек та није јед но сми сле но. Дослов но, то је
лабуд – још јед на од живо ти ња из Зоо ло шке
песма ри це. У дру гом сло ју, то је савре ме ни
чита лац Андер се но ве бај ке који се пои сто ве ћу -
је са јуна ком. С пита њем да ли се син таг ма
одно си и на њега, обра ћа се Андер се но вој сени:
ако је као аутор бај ке упо знат са суд би ном
Ружног паче та, чему потен ци ра ње пола зног
ком плек са кроз целу бај ку, а посеб но у њеном
насло ву?26 Ово пита ње, рекло би се, усме ре но
је ка кри ти ци дру штве ног вас пит ног обра сца и
иска зи ва њу потре бе за пре по зна ва њем потен -
ци јалâ пре него што се они неким чудом сами
испу не. Конач но, један стих песме упу ћу је на

то да је лабуд који пише писмо можда и сам
песник, забри нут за оно што ће из њего вог пера
иза ћи: „На бај ка ма ти алал вера, / али од јед не
– дрх те ми пера”.

Уме сто закључ ка

С обзи ром на то да је тра ди ци о нал на бај ка
запи си ва њем зате че на и зато че на у јед ном тре -
нут ку, она се у чита лач кој све сти у раз ли чи тим
пери о ди ма мора ла „про пу сти ти кроз фил тер”
акту ел них иде о ло шких пита ња: од кри ти ке ари -
сто кра ти зма у пери о ду засни ва ња соци ја ли -
стич ког држав ног уре ђе ња, пре ко кри ти ке па-
три јар хал ног духа из све сти која се реде фи -
нише под стак ну та тала сом пси хо а на ли тич ког
и феми ни стич ког пре и спи ти ва ња дру штве них
обра за ца, афир ми са ња раз ли чи то сти, бор бе за
пре ва зи ла же ње сте ре о ти па, до зала га ња за ди-
ја лог и толе ран ци ју. Рела ци је бај ка – деч ја пе-
сма тешко је кла си фи ко ва ти, како због хете ро -
ге но сти кор пу са, тако и због чиње ни це да се
интер тек сту ал не везе нај че шће засни ва ју на
исто вре ме ној при ме ни више кри те ри ју ма де-
кон струк ци је: жан ров ски, темат ски, иде о ло ш-
ки, кри те ри јум реа ли стич не моти ва ци је, афир -
ми са ња пси хо ло шких кон стру ка та у бај ци, па-
ро ди ра ња науч них тео ри ја, при ме не меха ни за -
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24 Она је, силом при ли ка, мора ла да ску пи хра брост и
пусти паче у свет, и тиме му омо гу ћи да се кроз бор бу само -
о ства ри.

25 И девој чи ца коју Вла ди мир Андрић узи ма за песнич ки
субјект у сво јој песми „Ружно паче” у бун тов ном духу пред -
ти неј џе ра раз ма тра ову син таг му и аргу мен ту је зашто она
није ружно паче, иако „неки кажу” да јесте.

26 Импли цит но, овде је садр жа но пита ње да ли би лабу ду
било лак ше да пре ва зи ђе поте шко ће на сво ме путу да је за
то вре ме био при хва ћен она кав какав јесте, или да је бар знао
шта ће на кра ју поста ти.



ма хумо ра итд. Одје ци у пое зи ји за децу одра -
жа ва ју реак ци је на садр жај бај ке из све сти ва-
же ћег дру штве ног и иде о ло шког рама у коме
песма наста је, дру штве ног поле мич ког дис кур -
са, и, конач но, акту ел не све сти њених нај суп -
тил ни јих чита ла ца (после писа ца аутор ске бај -
ке) – деч јих песни ка. Тума че ћи је ства ра лач ки,
упра во они под у пи ру њен опста нак у инте ре со -
ва њи ма нај мла ђе публи ке, под ра зу ме ва ју ћи је
у прет ход ном чита лач ком иску ству, а одр жа ва -
ју je све жом у савре ме ној чита лач кој све сти –
поле ми шу ћи с њом. 

За крај ове недо вр ше не ана ли зе, која делом
гово ри и о кри зи чита ња, отво ри ће мо опти ми -
стич но пита ње потен ци јал не моти ва ци је деце
за чита ње извор них тек сто ва бај ке након што се
у про во ка тив ном, духо ви том или поле мич ком
тону њени фраг мен ти јаве у пое зи ји и покре ну
фор ми ра ње (обра зов не) потре бе за чита њем и
пре и спи ти ва њем чита лач ког иску ства. 
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Viš nja S. MIĆIĆ

ECHO ES OF FAIRY TALES 
IN MODERN SER BIAN POE TRY 

FOR CHIL DREN

Sum mary

This paper exa mi nes the poe tic ways to incor po ra te
fairy tale moti ves, topics, and cha rac ters into modern
Ser bian poe try for chil dren. This rese arch is direc ted
towards dif fe rent ways of inter chan ge bet we en the poe -
try and the refe ren tial texts taken from a cer tain fairy
tale or fairy tale gen re. By inter pre ting this dia lo gue, we
aim to find out dif fe rent ways in which the young rea -
der’s expe ri en ce can be enga ged, and pos si bi li ti es for the
start of the new fairy tale rea ding. Con si de ring the quan -
tity of mate rial, the goal of this paper is to list dif fe rent
types of inter tex tu al dia lo gu es, and to give the quan ti ta -
ti ve analysis of the dia lo gu es whe re the pro ble ma ti za tion
of the fairy tale pat terns is most pre sent.

Keywords: rea ding expe ri en ce, inter tex tu al dia lo gue,
fairy tale form, decon struc tion, nega ti ve pro ta go nists
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САЖЕ ТАК: Пое ма Буба ма ра Десан ке Мак си мо вић
обја вље на је 1946. годи не, у зени ту форум ских поле -
ми ка о ста ту су бај ке и, уоп ште, фан та сти ке у срп ској
књи жев но сти за децу. Упр кос чиње ни ци да пред ста вља
дело осо бе не умет нич ке кон цеп ци је у тре нут ку свог
настан ка, као и гото во уса мље ну песнич ку зами сао у
цело куп ном тра ја њу срп ске пое зи је за децу, пое ма је
оста ла на пери фе ри ји књи жев но и сто риј ских про у ча -
ва ња. Интер пре та тив но оза ре ње Буба ма ре Десан ке
Мак си мо вић би, сход но наве де ном, тре ба ло да пру жи
још један увид у путе ве срп ске после рат не пое зи је за
децу и, прем да је реч о јед ном песнич ком рукав цу,
додат но ука же на сло же ну књи жев но и сто риј ску дија -
лек ти ку срп ске наив не књи жев но сти. Додат но, Буба -
ма ра се у апстра хо ва ном инте р пре та тив ном кљу чу
ука зу је као сво је вр сно сте ци ште или субли мат воде -
ћих песнич ких иде ја Десан ке Мак си мо вић. Начи ном
обли ко ва ња поет ског све та, акти ви ра њем фол клор но-
-мит ског сло ја и дру гим обли ко твор ним реше њи ма
Буба ма ра пред ста вља песнич ко дело пози ци о ни ра но
на тран свер за ли неких од кључ них пое тич ких обе леж -
ја пое зи је Десан ке Мак си мо вић. У нара тив ној фак ту -
ри Буба ма ре се, сход но томе, дају пре по зна ти наго -
вешта ји буду ћих песнич ких инте ре со ва ња Десан ке
Мак си мо вић, које ће нај пре бити изра же не у песнич -
кој збир ци наме ње ној одра сли ма – Ничи јој земљи
(1979).

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: фан та сти ка, наив на књи жев ност,
Десан ка Мак си мо вић, бај ка, пое ма

Сту ди јом Бри са ње лава Јован Љушта но вић је
до дана шњих дана нај це ло ви ти је пред ста вио
пое тич ка поме ра ња у после рат ном модер низ -
му. Ука зав ши на воде ће ката ли за то ре књи жев -
них про ме на – повла шће ни(ји) ста тус инфан -
тил не све сти, про ти вље ње дог ма ти зму дру ш -
тве ног анга жма на у ства ра њу за децу, уда ља ва -
ње од педа го шки инстру мен та ли зо ва не наив не
лите ра ту ре, реа фир ма ци ју фан та сти ке и др. –
Љушта но вић ће са пра вом уло гу весни ка новог
песнич ког изра за при пи са ти нај пре Бран ку
Ћопи ћу и Десан ки Мак си мо вић. Насу прот ве -
ћи ни после рат них песни ка, њихо во књи жев но
дело ва ње наста ја ло је на тра гу већ фор ми ра ног,
пред рат ног пое тич ког кре да који се, прем да
доне кле при ла го ђен тен ден ци ја ма соц ре а ли -
стич ке књи жев но сти, одр жао у њихо вим пото -
њим дели ма – па им је можда упра во отуд омо -
гу ћен ова кав зна чај. Уло га таквог пое тич ког
зале ђа обез бе ди ла је и Бран ку Ћопи ћу и Десан -
ки Мак си мо вић довољ но умет нич ке сло бо де,
али и кре ди би ли те та да сво јим после рат ним
дели ма допри не су нагри за њу иде о ло шки по -
доб не наив не лите ра ту ре и бор би за нове пе -
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снич ке вред но сти. Ћопић ће кра јем четр де се -
тих годи на обја ви ти поет ска дела знат но осла -
бље не тен ден ци о зно сти – исти на, не у пот пу но -
сти – али ће упра во сме лим поврат ком у свет
наив не књи жев но сти, осло бо ђен иде о ло ги је,
наго ве сти ти пото ња модер ни стич ка дела.1 Са
дру ге стра не, Љушта но вић бит ну тач ку у раз во -
ју срп ског модер ни зма у пое зи ји за децу, а
наро чи то бај ков ног, види у песми „Над књи гом
бај ки” из 1947. годи не, у којој Десан ка Мак си -
мо вић, пома ло суб вер зив но, афир ми ше „прог -
на ни” про стор бај ке у књи жев но сти за децу (в.
Љушта но вић 2009: 116–127). Међу тим, осци ло -
ва ње изме ђу естет ског и педа го шког/иде о ло -
шког уоч љи во је и у њеним дели ма из тог пери -
о да, што нај бо ље потвр ђу ју она наста ла изме ђу
1945. и 1950. годи не, пока зу ју ћи песни ки њи но
гра ви ти ра ње од деи де о ло ги зо ва них тек сто ва
(„Над књи гом бај ки”, 1947. и Буба ма ра, 1946)
до чисто соц ре а ли стич ких тема (Река помоћ ни -
ца, 1950).

Љушта но ви ће во про ма тра ње сме не пое тич -
ких пара диг ми с кра ја четр де се тих годи на биће
и основ но пола зи ште овог рада. След стве но
томе, реч је о наме ри да се у њему пону ди до -
дат ни при лог Љушта но ви ће вим закључ ци ма
и, на њихо вом тра гу, пру жи сво је вр стан аманд -
ман уви ди ма из сту ди је Бри са ње лава. Сао бра -
зно томе, овај рад је посве ћен делу Десан ке
Мак си мо вић, наста лом непо сред но пре песме
„Над књи гом бај ки”. Реч је о пое ми Буба ма ра,
чији је зна чај – упр кос чиње ни ци да пред ста -
вља дело осо бе не умет нич ке кон цеп ци је у тре -
нут ку на стан ка, али и гото во уса мље ну песнич -
ку зами сао у цело куп ном тра ја њу срп ске пое -
зи је за децу – опстао на пери фе ри ји књи жев не
нау ке. Отуд је нео бич на суд би на овог поет ског
дела усло ви ла да се циљ овог рада схва ти у сми -

слу испи си ва ња сво је вр сног апен дик са. У одно -
су на Љушта но ви ће ву сту ди ју, Буба ма ра се по -
зи циони ра као апен дикс ауто ро вим књи жев но -
исто риј ским кон клу зи ја ма. Додат но, пое ма се
због сво је књи жев но и сто риј ске зато мље но сти
и сама може посма тра ти као апен дикс (inte sti -
num cecum), одно сно, „сле по цре во” срп ске пое -
зи је за децу, чине ћи један уса мље ни и не пре -
познати мода ли тет срп ске фан та стич не пое зи -
је за децу. Интер пре та тив но оза ре ње Бубама ре
Де сан ке Мак си мо вић би, сход но наве де ном,
тре ба ло да пру жи још један увид у путе ве срп -
ске после рат не пое зи је за децу и, прем да је реч
о јед ном песнич ком рукав цу, додат но ука же на
сло же ну књи жев но и сто риј ску дија лек ти ку срп -
ске наив не књи жев но сти. Мимо ова квог, син -
хро ниј ског при сту па, дија хро ниј ско чита ње Бу-
ба ма ре раз от кри ва још један, не мање зна ча јан
интер пре та тив ни потен ци јал пое ме.

Посма тра на у кон тек сту цело куп ног ства ра -
ла штва Десан ке Мак си мо вић, она пред ста вља
и важно место у песни ки њи ном опу су. Буду ћи
да оку пља низ зна чај них пое тич ких места,
Буба ма ра се у апстра хо ва ном интер пре та тив -
ном кљу чу ука зу је као сво је вр сно сте ци ште или
субли мат воде ћих песнич ких иде ја аутор ке.
На чи ном обли ко ва ња поет ског све та, акти ви -
ра њем фол клор но-мит ског сло ја и дру гим обли -
ко твор ним реше њи ма Буба ма ра пред ста вља пе -
снич ко дело пози ци о ни ра но на тран свер за ли
неких од кључ них пое тич ких обе леж ја пое зи је
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1 О тач но сти ове тврд ње понај бо ље све до чи Ћопи ће ва
Јеже ва кућа (1949). Наста ла као резул тат аутен тич не жан -
ров ске ком би на то ри ке дери ви ра не из усме них обли ка, пое -
ма анти ци пи ра модер ни стич ке тен ден ци је у срп ској пое зији
за децу. Исто вре ме но, пое ма о Јежур ки Јежи ћу није у пот -
пу но сти лише на иде о ло шког анга жма на. Он је нај у оч љи ви -
ји у завр шет ку, у ком се пре по зна ју „еле мен ти поли тич ке
але го ри је” (в. Љушта но вић 2009: 89). 



Десан ке Мак си мо вић. Сход но томе, у нара тив -
ној фак ту ри Буба ма ре дају се пре по зна ти наго -
ве шта ји њених буду ћих песнич ких инте ре со ва -
ња, којa ће нај пре бити израженa у песнич кој
збир ци наме ње ној одра сли ма – Ничи јој земљи
(1979).

При та је на књи жев но и сто риј ска пози ци ја ове
пое ме пред ста вља јед ну од оних рет ких, тешко
обја шњи вих суд би на књи жев них тек сто ва чијој
се зато мље но сти не може, бар не на први по -
глед, при пи са ти кон кре тан раз лог. Библи ограф -
ски пода ци пока зу ју да књи жев но и сто риј ски
пре вид није про из и шао из изда вач ко-про дук -
циј ских раз ло га: пое ма је прво бит но обја вље на
1946. годи не у позна тој Про све ти ној еди ци ји
„Деч ја мала књи га”.2 Дакле, реч је о тек сту
публи ко ва ном у нај зна чај ни јем и нај про дук -
тив ни јем изда вач ком пред у зе ћу, са нај ве ћим
тира жи ма и комер ци јал ним могућ но сти ма.
Ста тус еди ци је „Деч ја мала књи га” тако ђе је
неу пи тан и башти ни нај зна чај ни ја име на и дела
срп ске књи жев но сти за децу после рат ног пери -
о да. Уз то, Буба ма ра је про пра ће на визу ел ним
реше њи ма зна ме ни те сли кар ке Љуби це Цуце
Сокић, која је тих годи на ради ла илу стра ци је
већи ни ауто ра за децу (Тито ви пио ни ри Алек -
сан дра Вуча, Чоба нин пева и Река помоћ ни ца
Десан ке Мак си мо вић, Љуља шка на гра ни Мире
Алеч ко вић, Бри ки и дру ге при че Јеле не Бил би је
и мно ге дру ге). Очи то је, у скла ду са наве де ним
чиње ни ца ма, да се слаб интен зи тет кри тич ке
рецеп ци је Буба ма ре мора кри ти у самом садр -
жа ју тек ста. 

За раз ли ку од без ма ло свих песнич ких дела
тог пери о да, Буба ма ра је осло бо ђе на соц ре а ли -
стич ких пре ми са: поет ско обли ко ва ње нара ти -
ва о гро зни ча вој визи ји боле сног оца оства ре но
је махом на тра гу књи жев них тен ден ци ја пре

Дру гог свет ског рата. Из њеног поет ског све та
налог миме тич но сти, суми ран у иде ји књи жев -
ног дела као „одра за” нове дру штве не ствар но -
сти, у пот пу но сти је изоп штен. Фабу ла пое ме
пре до че на је из пер спек ти ве неи ме но ва ног и
све зна ју ћег лир ског нара то ра и пра ти вру ћи -
цом про у зро ко ва но ира ци о нал но „лута ње” јед -
ног оца. У пита њу је, дакле, поет ски сти ли зо ван
опис чове ка у гра нич ној ситу а ци ји, одно сно у
лими нал ној пози ци ји изме ђу живо та и смр ти.3

При ро да оче вог „путо ва ња” у непо зна ти ко -
смич ки про стор назна че на је првим сти хо ви ма
(„Уснио у боле сти тата / како је изне на да / изи -
шао из гра да”), али се озбиљ ност ситу а ци је не
екс пли ци ра током наред них пева ња, већ се спо -
ра дич но пру жа ју наго ве шта ји њего вог теле сног
и умног ста ња. Начин обли ко ва ња хро но то па у
Буба ма ри обра зо ван је у тесној вези са бај ков -
ним моде лом: јунак пое ме обрео се у непо -
знатој и нео бич ној сре ди ни, „ни на небу ни
на земљи”, а цело куп на вре мен ско-про стор на
архи тек то ни ка доми нант но је обли ко ва на на
тра гу фол клор но-мит ских пред ста ва о гра нич -
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2 Пое ма је прво бит но обја вље на са дру га чи јим пра во пи -
сним реше њем: Буба-мара. У овом раду наслов ће бити
ускла ђен са важе ћим Пра во пи сом Мати це срп ске. Ова квим
реше њем води ли су се и при ре ђи ва чи Цело куп них дела Де -
сан ке Мак си мо вић (2012).

3 Од незнат ног зна ча ја за наста нак пое ме може бити и
смрт песни ки њи ног оца, Миха и ла, који је 1915. годи не пре -
ми нуо од пега вог тифу са, током слу же ња у Вој ној ста ни ци у
Ваље ву. При зи ва ње оче ве сени несум њи во је један од чешћих
моти ва у пое зи ји Десан ке Мак си мо вић, а нај и зра же ни ји је у
песми „Сећа ње на оца”, прво бит но обја вље ној у Срп ском
књи жев ном гла сни ку 1936. годи не. Дру ги био граф ски пода -
так од зна ча ја део је пара тек ста Буба ма ре. Првом изда њу
пое ме прет хо ди посве та „Сво јим сестри ћи ма Рад ми ли и Бра -
ни сла ву Мила ка ри” (Мак си мо вић 1946): прем да је у по -
тоњим изда њи ма текст дезин ти ми зо ван, те су лич на име на
изо ста вље на из тек ста, у њему су оста ли мести мич ни доку -
мен тар ни тра го ви, као што је стих у ком их Буба ма ра осло -
вља ва као децу из Кла сни ћа – села у Бран ко ви ни.



ном, меди ја тор ском про сто ру изме ђу све та
живих и мртвих.4 Тек на самом кра ју, у послед -
њој цели ни пое ме („Тати но буђе ње”), лир ски
нара тор недво сми сле но исти че да је тре ну так
буђе ња дошао након два на ест дана тешке и
опа сне гро зни це.5 Таквим завр шет ком дола зи
се до више стру ког раз ја шње ња пое ме: са јед не
стра не, раз ре ша ва се оче во путо ва ње, али се, са
дру ге, раз от кри ва и њего ва суд би на, с обзи ром
на то да је тре ну так буђе ња ујед но и потвр да да
је пре жи вео. Тиме је одго нет нут и вид фан та -
сти ке у самом делу: буду ћи да је реч о халу ци -
на ци ји, одно сно о при ви ду нат при род ног иза
којег сто ји раци о нал но обја шње ње, при ме ћу је
се да је, у све тлу кла си фи ка ци је Цве та на Тодо -
ро ва, у пита њу кате го ри ја чуд ног. Дакле, уна -
точ очи тој бај ков ној под ло зи пое ме, крај тек ста
је уда ља ва од фол клор ног моде ла чуде сно-фан -
та стич ног. Прем да ће о при ро ди фан та сти ке у
Буба ма ри касни је бити више речи, тре ба нај пре
ука за ти на њену при пад ност кор пу су наив не
књи жев но сти. Синоп сис пое ме јасно све до чи о
њеној једин стве но сти. Она се, пре вас ход но из -
бо ром основ не теме, доне кле при бли жа ва књи -
жев ном ства ра ла штву за одра сле, али начин
њеног песнич ког моде ло ва ња вра ћа је у про -
стор наив не лите ра ту ре. Глав ни јунак Буба ма -
ре јесте одра сли поје ди нац, али је у пое ми он
пре вас ход но у уло зи оца. Иако у целом тек сту
нема физич ки при сут них деч јих лико ва, текст
је дубо ко уко ре њен у инфан тил ни дожи вљај
све та. Десан ка Мак си мо вић деч је лико ве уво ди
тех ни ком минус-при су ства: сва ки очев посту -
пак и жеља усме ре ни су ка њего вој деци, Ради
и Бра ни, док је нара ци ја про фи ли са на тако да
лир ски при по ве дач узи ма пози ци ју сво је вр сног
„хро ни ча ра” оче ве аван ту ре и у њего вом при -
по ве да њу повла шће но место има ју упра во њих

дво је, као нара те ри фабу ле. Да је реч о кон крет -
ној деци потвр ђу ју и иска зи раза су ти по стро -
фа ма пое ме.6 Тек стом, дакле, доми ни ра оче ва
бри га о деци, а сва ки његов посту пак у „Земљи
сно ва” детер ми ни сан је жељом да се деци олак -
ша живот без њега.

Дру ги, веро ват но и пре суд ни чини лац уво ђе -
ња Буба ма ре у про стор наив не књи жев но сти
пред ста вља ситу и ра ње путо ва ња у про стор при -
ро де. Слут њу тра гич ног исхо да оче вог лута ња
на међи живо та и смр ти убла жа ва ју песнич ке
сли ке карак те ри стич не за пое зи ју за децу Де -
сан ке Мак си мо вић: отац се сусре ће са пре по -
зна тљи вим антро по морф ним фло рал ним и
фау нал ним лико ви ма, небе ским тели ма и –
мада се о уче шћу хумо ра у песни штву Десан ке
Мак си мо вић мора гово ри ти са доста оба зри во -
сти – повре ме ним бла го ху мор но инто ни ра ним
песнич ким сли ка ма, реци мо у оче вом сусре ту
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4 О лими нал ним про сто ри ма у пое зи ји Десан ке Мак си -
мо вић пишу и Лиди ја Делић и Сне жа на Пасер (в. Делић
2008: 114–144; Пасер 2013).

5 „Два на е сте се ноћи / зеле на гро зни ца вру ћа / дигла као
стра шна пти ца / и пре ко мрач них ули ца / одле те ла ко зна
куда” (Мак си мо вић 2012б: 293).

6 „И стао у сну тата / Буба ма ри да при ча, / о вама и да
пати”; „и сло жи, као цве ће, у киту / сто ти ну вама поздра ва”;
„Кроз гра до ве и поља мно га / у сну ишао тата, / ишао и тра -
жио кога / о вама да раз го ва ра”; „И ста ли се хва ли ти тати /
ко ће вас боље зна ти”; „Сун цу где ће да вас нађе / и молио га
да ваздан гре је / око вашег пра га и стре је. / У зим ске дане
све же / да топле испле те мре же / око вас од сво јих зра ка, /
да вас зашти ти од циче, / од вла ге, мра за и мра ка”; „Од сре -
ће се про бу дио тата / и види ви се игра те, / нема ни Месе ца
ни Сун ца / ни мађи о ни ча ра, / већ ви, и међу вама / играч ка
нека ста ра” и др. (Мак си мо вић 2012б: 274, 277, 283 – кур -
зив С. П.). Напо ме на при ре ђи ва ча Сабра них дела Десан ке
Мак си мо вић пока зу ју наме ру песни ки ње да у позни јим вер -
зи ја ма уоп шти деч јег реци пи јен та: „Изме не сти хо ва у песми
Буба Мара ука зу ју на насто ја ње песни ки ње да оно што је у
песми лич но уоп шти, па тако често изо ста вља лич на име на
која у првој вари јан ти посто је (уме сто Рада, Бра на – деца)”
(Мак си мо вић 2012а: 743).



са сно ви ма-бау ци ма.7 Оче ви саго вор ни ци у
непо зна тој земљи тип ски су лико ви пое зи је
Десан ке Мак си мо вић: живо тињ ски лико ви из
„зве ри ња ка” (зец, медвед, слон), космич ки мо -
ти ви (Месец, Сун це, Кумо ва сла ма) и антро по -
мор фи зо ва не поја ве (ветро ви, сно ви). Иако је,
дакле, реч о пому ће но сти ума про у зро ко ва ној
гро зни цом, песни ки ња не посе же за поет ским
сли ка ма које би јуна ко ву халу ци на ци ју пред -
ста ви ле кошмар ном. Напро тив, Десан ка Мак -
си мо вић се опре де љу је за себи свој стве ну ви -
тали стич ку сли ку при ро де у којој, упр кос по -
вре ме ним нале ти ма туге, оче вом аван ту ром
доми ни ра осе ћа ње опти ми зма и ведри не. Сва
потен ци јал но стра шна или језо ви та песнич ка
реше ња изу зе та су из Буба ма ре и уме сто кош -
мар них сце на уве де не су бла го ху мор не ситу а -
ци је у које запа да бри жљи ви отац. Жеља за
избе га ва њем таквих сце на нај о чи ти ја је у пева -
њу „Тата спа са ва децу од боле сти”: у нена ме -
тљи вом, бла гом дидак тич ном мани ру отац рас -
те ру је антро по морф но пред ста вље не боле сти: 

[...] Даље ни кора ка! / Рука је у мене јака / и зло
ћете се про ве сти. / Смр ви ћу свих сто боле сти /
што на све ту посто је; / лупи ћу Кија ви цу по носу,
/ па никад више неће / вре ба ти ичи ју децу; / без
ика квог ћу стра ха /смо жди ти пет Шар ла ха, / а
Гушо бо ље сиве / нека беже док су живе! (289). 

Ова кви начи ни обли ко ва ња песнич ких сли ка
пока зу ју тен ден ци ју песни ки ње за – упр кос
наив ној књи жев но сти не толи ко бли ској тема -
ти ци – пори ну ћем при по ве да ног у инфан тил ну
сли ку све та. Све то чини да се пое ма Буба ма ра,
можда нехо тич но, пози ци о ни ра у неја сном
про сто ру „гра нич не књи жев но сти”. Исто вре ме -
но, уче шће поје ди них песнич ких назо ра у уоб -
ли ча ва њу Буба ма ре пока зу јe и сна жно дело ва -
ње међу рат них ства ра лач ких тен ден ци ја.

Пре но што се ука же на при ро ду фан та сти -
ке у овој пое ми, тре ба иста ћи да је она, и темат -
ско-мотив ски и стил ски гле да но, знат но бли жа
ауто ри ма међу рат ног доба. Иако избо ром јуна -
ка (боле сни отац који бри не о сво јој деци) Буба -
ма ра при зи ва Вучо ву песму „Мој отац трам вај
вози”, чиње ни ца је да, осим у том аспек ту, међу
њима нема дру гих слич но сти. Но, упо ред ну
визу ру могу ће је успо ста ви ти са дру гим Вучо -
вим пред рат ним делом: пое мом Путо ва ња и
аван ту ре хра брог Коче.8 Упр кос томе што се
ауто ри опре де љу ју за дру га чи је јуна ке и, самим
тим, сасвим осо би те аван ту ре, међу овим две -
ма пое ма ма посто ји и оче вид на бли скост. Нај -
пре, оба „путо ва ња” засно ва на су на моде лу
они рич ке фан та сти ке: и Коча и отац лута ју на
раз ме ђи јаве и сна. Сом на бул ско ста ње њихо ве
све сти при зи ва дале ке, неве ро ват не про сто ре
и ира ци о нал не ситу а ци је сасвим осло бо ђе не
физич ких зако ни то сти. Док Кочи ну аван ту ру
обли ку је сна га деч је има ги на ци је и инфан тил -
на жеља за недо ку чи вим, егзо тич ним и уда -
љеним про сто ри ма, оче во лута ње у Буба ма ри
обли ко ва но је као халу ци нант ни има ги на ри јум
антро по морф но упри зо ре них фло рал них и
фау нал них моти ва, при род них поја ва и небе -
ских тела. Пое ма исто вре ме но пред ста вља и
мета фо рич ки обли ко ва но етич ко пре и спи ти ва -
ње и интер и о ри зо ва ну роди тељ ску бри гу о
деци. И Вучо и Мак си мо ви ће ва избе га ва ју до -
след но екс пли ци ра ње ула ска у свет фан та сти -
ке: „пад” у сно ви ђе ње дат је овла шно: „А затим
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7 „И ту крај самих вра та / зачу је намах тата / где шап ћу
два сна-бау ка: / „Мора ће мо ове ноћи / Рад ми ли и Бра ну
поћи. / Обу ћи ћемо деч је капу те / да нас одмах не позна ду. /
Ја ћу упла ши ти Бра на, / а ти Раду” (287).

8 Пое ма је прво бит но обја вље на под овим насло вом у
Поли ти ци за децу (27. 2. 1930 – 21. 8. 1930), да би Вучо у
касни јим изда њи ма про ме нио наслов у Сан и јава хра брог
Коче. 



је чуо јасно – / Да л’ на јави ил’ кроз сан?” (Вучо
1981: 11), одно сно: „И при сни ло се тати” (Мак -
си мо вић 2012б: 273). Са дру ге стра не, Десан ка
Мак си мо вић, сасвим сигур но има ју ћи у виду
импли цит ног чита о ца, са раз ло гом не оста вља
крај пое ме семан тич ки отво ре ним: Кочи на
аван ту ра се, у свој беза зле но сти и раз у зда но сти
без бри жне деч је маште може наста ви ти, па је
завр ше так Вучо ве пое ме „пре пу штен” чита о цу.
Са дру ге стра не, у Буба ма ри се отац буди и
успе ва да савла да гро зни цу, чиме се текст ли -
ша ва тра гич ног исхо да и потен ци јал но тра у ма -
тич ног дело ва ња на чита о ца. 

У самом начи ну моде ло ва ња поет ског све та,
А. Вучо и Д. Мак си мо вић посе жу за раз ли чи -
тим поступ ци ма: док аутор Коче кори сти обли -
ко твор не потен ци ја ле сна: асо ци ја тив не низо -
ве, дестру и ра ње кау зал но сти и нару ша ва ње
про стор но-вре мен ског порет ка, у Буба ма ри се
не при сва ја модус они рич ке фан та сти ке у овој
мери. Пое ма Десан ке Мак си мо вић има знат но
кон ци зни ју нара ци ју, асо ци ја тив ни низо ви нису
у пот пу но сти уки ну ти, али су при гу ше ни, док
је више про сто ра посве ће но чул ним мани -
феста ци ја ма про у зро ко ва ним халу ци нант ним
ста њем боле сног оца. Посма тра не упо ред но,
пое ме Алек сан дра Вуча и Десан ке Мак си мо -
вић, уна точ раз ли ка ма у обли ко ва њу они рич -
ко-фан та стич ких нара ти ва, ука зу ју на обли ко -
твор но више о блич је пое ме и фан та сти ке за
децу, буду ћи да се упра во у њихо вој ком пле -
мен тар но сти откри ва пуно ћа поет ских потен -
ци ја ла срп ског песни штва за децу.

Видо ви фан та сти ке у Буба ма ри

Буба ма ру ће Десан ка Мак си мо вић у под на -
сло ву жан ров ски одре ди ти као „бај ку у сти хови -
ма”. Реч је о сло бод ној аутор ки ној атри бу ци ји

која за циљ има нај пре при зи ва ње одре ђе ног
жан ров ског мате ри ја ла, дери ви ра ног из уоп -
ште ног гене рич ког кон цеп та бај ке. Пре о бли ко -
ва ње тра ди ци о нал них жан ро ва пред ста вља јед -
ну од пое тич ких кон стан ти пое зи је Десан ке
Мак си мо вић, и за децу и за одра сле (в. Делић
2008; Пасер 2013). Налик Ћопи ће вим пое ма ма
о НОБ-у (Вје чи ти стра жар, Шест вуко ва и је-
дан реп), бај ков но бива – у скла ду са пишче вом
ства ра лач ком интен ци јом – ресе ман ти зо ва но
тако да пру жи наго ве штај осо бе ног шти мун га
поет ског све та и на тај начин „поде си” чита о -
че ву пер спек ти ву. Под на слов Буба ма ре у том
сми слу фигу ри ра и као наго ве штај срећ ног
исхо да: при зи ва њем хепи ен да, поет ски нара тив
о оче вој халу ци нант ној аван ту ри сва ка ко се
убла жа ва и ума њу је се тра у ма тич ност чита лач -
ког про це са.

У погле ду кате го ри је нат при род ног, Буба ма -
ра није у кохе рен ци ји са фан та сти ком бај ке
фол клор ног типа. Напро тив, реч је – тра гом
Тодо ро вље ве типо ло ги је фан та стич ног у књи -
жев но сти – о кате го ри ји чуд ног, буду ћи да је
фан та стич ност обја шњи ва при род ним зако ни -
ма и зако ни ма логи ке, за раз ли ку од фол клор -
не ка те го ри је чуде сног која се при хва та таква
каква јесте. Док се у фол клор ној бај ци фан та -
стич но при хва та као нешто нор мал но за упри -
зо ре ни при по вед ни свет, у Буба ма ри се нат при -
род но раз ја шња ва и обе ло да њу је као халу ци на -
ци ја. Отуд је оче во путо ва ње нерет ко пра ће но
одред ни ца ма које такво ста ње исти чу (гла го лом
„лута ти”, при ло зи ма „бес циљ но”, „неја сно” и
сл.).9 На овом тра гу, пое ма Десан ке Мак си мо -
вић бли жа је, реци мо, „Девој чи ци са шиби ца -
ма” Хан са Кри сти ја на Андер се на. Буба ма рин
фан та стич но устро је ни нара тив додат но је оне -
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9 „Лута ју ћи тако кроз сно ве / пут туге и нестр пље ња”
(Мак си мо вић 2012б: 283).



о би чен инвер то ва ним одно сом сна и јаве. Лир -
ски субјект тако повре ме но опи су је татин сан у
сну: оцу се ука зу ју сли ке из земаљ ског све та
што пада у сан („и при сни ло се тати”).

Иако није реч о кла сич ном бај ков ном устрој -
ству, аутор ка се у изград њи поет ског уни вер зу -
ма Буба ма ре слу жи ла неко ли ци ном посту па ка
и еле ме на та народ не бај ке. Поче так тек ста дат
је у духу бај ко ви тог хро но то па: про стор но-
-времен ски нео д ре ђен свет „изнад неба пла ва”
изгра ђен је на фону фол клор но-мит ских пред -
ста ва. Оца до „Земље сно ва” дово зе „небе ска
кола” и оста вља ју га пред „капи јом обла ка”. До -
спев ши у нову сре ди ну, јуна ка окру жу ју „тиши -
не неке древ не”, док вре ме дожи вља ва „као
када сат какав изне на да / задре ма и куца ти ста -
не”. Ком по зи ци о но гле да но, Буба ма ра се у само
у некој даљој ана ло ги ји може посма тра ти у
истој рав ни са струк ту ром бај ке: про та го ни ста
није у кла сич ној потра зи, али се у сво јим лута -
њи ма сусре ће са лико ви ма који ма би се могла
при пи са ти функ ци ја пома га ча или дари ва о ца,
прем да се помоћ пре вас ход но пру жа деци која
су ван гра ни ца чуд но ва те земље. Из поет ског
нара ти ва тако ђе су изу зе те кла сич не бај ков не
темат ске једи ни це, попут пре пре ка на које ју -
нак наи ла зи, што само све до чи о аутор ки ној
наме ри да сво јим под на сло вом „бај ка у сти хо -
ви ма” кре и ра осо бе ну атмос фе ру и, евен ту ал -
но, наго ве сти сре тан исход тур бу лент ног оче -
вог путо ва ња.

Песнич ка сти ли за ци ја лими нал ног про сто ра
у мно го већој мери је обли ко ва на пре у зи ма њем
фол клор но-мито ло шких еле ме на та. Вер ти кал -
но устро је ни поет ски свет при зи ва фол клор ну
пред ста ву о гор њем и доњем све ту. 

У обли ко ва њу спо ред них лико ва Десан ка
Мак си мо вић се махом слу жи поступ ком антро -
по мор фи за ци је. У пита њу су пре по зна тљи ви

акте ри аутор ки не пое зи је за децу: фло рал ни и
фау нал ни свет, као и низ антро по морф но обли -
ко ва них космич ких пред ста ва. У начи ну њихо -
вог моде ла уоч љи ва је тежња ка осла ња њу на
фол клор ни мате ри јал. Избор насло ва и јед ног
од воде ћих лико ва у функ ци ји пома га ча – буба -
ма ре – јасно илу стру је песни ки њи ну наме ру да
поет ски свет кре и ра на фону фол клор но-мит -
ских пред ста ва. Она је опи са на као „нео бич на
Бу ба ма ра,/црве на као ватра жива,/и пуна злат -
них пега”, сасвим у скла ду са доми ни ра ју ћом
све тло сном сим бо ли ком у песни ки њи ном опу -
су за децу. Ова ко опе ва на буба ма ра наста је на
фону мито ло шке пред ста ве о њој.10 Буба ма ри
се у народ ним веро ва њи ма при пи су ју пози тив -
на деј ства: осо би на коју сле ти доно си сре ћу,
чиме је оче ва жеља да упра во буба ма ра оде у
посе ту деци, у „дру гом” све ту додат но моти ви -
са на. Још јед но веро ва ње додат но усло жња ва
поја ву буба ма ре. Реч је о уве ре њу да је буба ма -
ра весник оздра вље ња, одно сно да има моћ да
откло ни боле сти са оног на чије тело сле ти.11 И
мотив Кумо ве сла ме, тако ђе при су тан у тек сту,
у фол клор ним веро ва њи ма дово ди се у везу са
путем „којим душе иду на небо и уоп ште на
Онај свет и којим путу ју бого ви” (СМР 1970:
201). Да је цело ку пан нара тив Буба ма ре уро њен
у фол клор но-мит ску пред ста ву све та пока зу је
низ песнич ких места раза су тих по њему, а уо -
кви ру је је про стор на архи тек то ни ка небе ских
сфе ра обли ко ва на тако да нали ку је сло вен ској
пред ста ви о њима, пре ци зни је „доњем” небу.12
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10 „За б.[бубамару] су карак те ри стич ни сун ча на сим бо -
ли ка, при пад ност или посве ће ност Богу” (СМ 2001: 56).

11 У реч ни ку сло вен ске мито ло ги је наво ди се да је буба -
ма ра чест мотив у гата ли ца ма са темом живо та или смр ти:
„Буба ма ро, / Хоћу ли живе ти, / Хоћу ли умре ти, / Или на
небо лете ти?” (СМ 2001: 56).

12 „Из древ них књи шких изво ра и апо криф них тек сто ва
поти чу пред ста ве о сед мо ро небе са, масов но позна те Сло ве -



Буба ма ра као пое тич ка анти ци па ци ја
позног ства ра ла штва Десан ке Мак си мо вић

Пишу ћи о песнич кој књи зи Зеле ни витез,
Ми лан Бог да но вић међу први ма мар ки ра однос
љуба ви и при ро де као тежи шно место пое ти ке
Десан ке Мак си мо вић. Про гла сив ши их за „вла -
сте лин ство њене пое зи је”, Бог да но вић је 

анти ци пи рао раз вој ни лук пое зи је Десан ке Мак -
си мо вић, од првих збир ки до Ничи је земље, од
без бри жно-опти ми стич ког дожи вља ја све та, до
песи ми стич ко-помир љи вог ста ва који је, изме ђу
оста лог, узро ко ван сен ком смр ти која се над не -
ла над аутор кин живот и ства ра ла штво (Пасер
2013: 149).

Иако је збир ком Ничи ја земља Десан ка Мак си -
мо вић обје ди ни ла наве де не пое тич ке назо ре,
пое ма Буба ма ра пока зу је да се тема смр ти и
њеног пред о се ћа ња јави ла знат но рани је, и то
обли ко ва на пре ма ства ра лач ким зада то сти ма
наив не књи жев но сти. Тиме се она пози ци о ни -
ра на сре до кра ћи песнич ких дела са овом тема -
ти ком,13 и ујед но фигу ри ра као песнич ка тач -
ка пре се ца ња наив не и озбиљ не пое зи је Десан ке
Мак си мо вић. 

Ком па ра тив ни при ступ раз от кри ва низ пое -
тич ких бли ско сти међу њима.14 Запра во, реч је
о поду дар но сти про ис те клој из исто вет не пе -
снич ке кон цеп ци је: у оба дела опе ва но је лими -
нал но иску ство на раз ме ђи све та живих и мрт -
вих. Таква гра нич на ситу а ци ја дозво ља ва лир -
ским акте ри ма да сагле да ју свет, али и себе, из
оне о би че не пер спек ти ве. Упр кос овој исто вет -
но сти у песнич кој кон цеп ту а ли за ци ји Буба ма -
ре и Ничи је земље, осет на је раз ли ка у начи ну
њихо вог обли ко ва ња.15 Потен ци јал пева ња о
лими нал ном иску ству иско ри шћен је – како
због све сти о импли цит ном реци пи јен ту, тако и

услед лич не песнич ке ево лу ци је песни ки ње –
на посве раз ли чи те начи не. Сход но томе, пое -
тич ке бли ско сти међу два ма дели ма опа жа ју се
пре све га у доме ну избо ра фол клор но-мито ло -
шког реги стра при ли ком уоб ли ча ва ња хро но -
то па и пред о се ћа ња смр ти. Сли ка борав ка „иза
неба пла ва” опе ва на је у Буба ма ри као сво је вр -
сни међу про стор изме ђу земље и виших сфе ра,
а сли чан модел при ме њен је и у Ничи јој земљи:
отац, као и лир ски субјект зна чај ног бро ја песа -
ма збир ке из 1979. годи не, бора ви у про сто ру
„ни на небу ни на земљи”.16 Десан ка Мак си мо -
вић у осли ка ва њу овог про сто ра посе же за
блиским поет ским реше њи ма у обе ма збир ка -
ма. И отац и лир ски субјект поје ди них песа ма
Ничи је земље пасив ни су посма тра чи позор ни -
це космич ких раз ме ра. Јуна ку Буба ма ре при -
ла зе Сун це, Месец и зве зде. Ова кво над те ле сно
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ни ма. На ’гор њем’ н. се нала зи Бож ји пре сто, тамо бора ве
анђе ли, –> све ди, –> душе пра вед ни ка; ода тле Бог и сва њего -
ва ’небе ска сила’ посма тра ју земаљ ски живот и људ ске делат -
но сти – кроз сун це – Божи је око (Босна), или гле да ју њихов
одраз у небу-огле да лу (буг.). На доњим небе ским спра то ви -
ма сме ште не су гре шне душе” (МР 2001: 374).

13 Тема смр ти засту пље на је још од њене прве збир ке,
Песме (1924).

14 Прем да је Ничи ја земља збир ка која, како темат ски,
тако и у начи ну сти ли за ци је не при па да пољу књи жев но сти
за децу, о њој ће бити гово ре но пре све га са ста но ви шта осве -
тља ва ња зајед нич ких пое тич ких црта, видљи вих у Буба ма ри.

15 Сви наво ди из два ју дела пре у зе ти су из Цело куп них
изда ња Десан ке Мак си мо вић (Мак си мо вић 2012а и Мак си -
мо вић 2012б), осим у слу ча ју када је из тек сто ло шких раз -
ло га нео п ход но цити ра ти прво изда ње Буба ма ре (Мак си мо -
вић 1946).

16 Сне жа на Пасер про стор у овој збир ци опи су је на сле -
де ћи начин: „Ничи ја земља може бити гра нич на, меди ја тор -
ска. Изве сно је да не при па да живи ма. У збир ци је пред ста -
вље на као пре двор је све та мртвих”. Веза са Буба ма ром више
је него очи та, а у обе ма се може пре по зна ти и траг сло вен -
ске мито ло ги је, одно сно веро ва ње у „доње небо”, које би
одго ва ра ло ова квој про стор но-мито ло шкој кон цеп ци ји (в.
Пасер 2013: 151–152).



иску ство опи су је се и у пото њој збир ци: у песми
„Међу пла не та ма” лир ском гла су дата је могућ -
ност „избли за гле да ти лица суна ца”, буду ћи да
оби та ва тамо „где су олу је и обла ци” („Чар дак
ни на небу ни на земљи”). Дистинк ци ја међу
њима је, међу тим, у томе што је у Буба ма ри
опе ва на ситу а ци ја ревер зи бил на, а у Ничи јој
земљи није. Јунак Буба ма ре, упр кос пред о се ћа -
њу смр ти, нала зи се у про сто ру из ког поврат ка
има. Са дру ге стра не, лир ском субјек ту песме
„Ничи ја земља” та је могућ ност ускра ће на – за
њега је то „земља непо врат ка”, а спа со но сни
исход може бити могућ једи но као „одла зак у
виши про стор неба” (Пасер 2013: 157). Није
тешко прет по ста ви ти откуд ова кав кон цеп циј -
ски дис па ри тет. Десан ка Мак си мо вић све сно
избе га ва потен ци јал ну тра у ма тич ност чита лач -
ког иску ства у Буба ма ри, дозво лив ши свом лир -
ском јуна ку при ли ку да се поно во нађе међу
бли жњи ма, што он напо слет ку, буде ћи се из
гро зни ча вог сна, и чини. Мести мич но упри зо -
ре не зло слут не песнич ке сли ке нат кри љу је
ведри на послед њих сти хо ва: 

Од сре ће се про бу дио тата 
и види ви се игра те, 
нема ни Месе ца ни Сун ца 
[...] 
И били сте му леп ши 
од све га све тлог биља 
што расте у радо сним сни ма 
(Мак си мо вић 2012б: 294).

Нада ље, про стор на орга ни за ци ја у овим два -
ма дели ма почи ва на иден тич ним коор ди на та -
ма. У пита њу је фол клор но-мито ло шки детер -
ми ни са но вер ти кал но устрој ство изме ђу доњег
– ово зе маљ ског, и гор њег – оно зе маљ ског све -
та. Док је пра вац кре та ња у њима исти, смер
није: боле сни отац у Буба ма ри ори јен ти сан је

„доле”, ка све ту живих, а лир ски субјект Ничи -
је земље „горе”, ка све ту умр лих:17

И реци како увек
диг нем шаку врх веђа 
па гле дам вечер сва ку 
[...]
Реци им докле од њих
не доне сеш ми вести,
не могу наћи мира, 
не могу ока све сти. 
(„Буба ма рин пола зак”, 276)

Ти што бора виш сад у неба 
васи он ској некој згра ди, 
ако ме се још сећаш, 
пред зору долеб ди
и са чар да ка ме укра ди 
(„Чар дак ни на небу ни на земљи”, 552)

Десан ка Мак си мо вић наро чи ту пажњу у оба
дела посве ћу је сли ка ма „сусре та”. Оче ва тру -
дољу би вост у погле ду деце у Буба ма ри опе ва -
на је низом песнич ких сли ка у који ма моли
бића „Земље сно ва” да их посе те и бри ну о
њима. Отац сук це сив но моли буба ма ру, Сун це,
Месец и дру га бића „на гра ни ци те нове земље”
да сину и кћер ки пре не су поздра ве и доне су
даро ве:
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17 Упр кос раз ли чи тим сме ро ви ма, погле ди обе ју акте ра
упу ће ни су бли жњи ма: очев ка деци, а лир ски субјект Ничи -
је земље „ка дру гом све ту, где је оти шао воље ни човек и све
бли ске осо бе” (Пасер 2013:159). У песми „У неса ни ци” лир -
ском субјек ту „на ум пад ну тешки растан ци, / погу бље ни
при ја те љи, / забо ра вље ни знан ци, / бра то вље ва и сестри на
прат ња, / смрт мате ри на” (579). Инте ре сант но је да отац у
Буба ма ри, доспев ши у гор њи свет, сре ће децу. Песни ки ња не
екс пли ци ра раз лог њихо вог борав ка, али се у сти хо ви ма
јасно наслу ћу је да су и она ту из истог раз ло га као и он – на
иви ци живо та и смр ти: „Ми смо овде као и ти саме / без оче -
ва и мама, без бака, / играј се, играј с нама!” (Мак си мо вић
2012б: 271).



А тата сре ћан ско чи 
па заве за три меха,
три меха пуна сме ха,
све сме ха сре бр но га,
и десет кота ри ца
наку пи зве зда и пти ца.
па два чам ца зде ља лака
од брзо кри лих обла ка,
с једри ма од неба пла ва,
и сло жи, као цве ће, у киту
сто ти ну вама поздра ва 
(Мак си мо вић 2012б: 275).

Мотив сун ца као дара јавља се у оба дела: на
узгла вљу зати чем писмо од сун ца / као писмо
од воље ног чове ка („Миољ ско лето”, 572). Поје -
ди не песме из збир ке Ничи ја земља могу се
чита ти као лир ски одго во ри на ова кве поздра -
ве. При ме ра ради, лир ски субјек т у песми
„Додир” „таче нека рука”: „И од тог доди ра дође
до спо ја / мене и неког зве зда ног све та / – не
знам са којом од без бро ја / магли на, зве зда и
пла не та” (Мак си мо вић 2012а: 557). У дру гој
пак песми из ове збир ке при ме ћу је се, по начи -
ну поет ског обли ко ва ња, изра зи то бли ска сли -
ка „дари ва ња” из Буба ма ре:

[и]звади из неда ра дар од тебе посла ти:
неко ли ко Вечер ња ча,
сноп Кумо ве Сла ме,
и гран чи цу Вла ши ћа,
сузну као вла ти узре ле зоби („Даро ви”, 561).

Поје ди не песме из Ничи је земље нали ку ју сво -
је вр сним одго во ри ма упу ће ним они ма који
оби та ва ју у „ничи јој земљи”. Оне у том сми слу
тема ти зу ју оно што је из Буба ма ре изу зе то, а то
су директ но опе ва на иску ства бра та и сестре.
Сли ке таквих „раз го во ра” опе ва не су као при -
чи не: 

Са огром не раз да љи не 
неко биће веза но са непо зна тим све том 
дози ва кроз јери хон ске тру бе, 
или долеб ди у доба месе чи не, 
и све буде наби је но елек три ци те том 
као кад заљу бље ни још нису поче ли да се љубе
(„При ви ђе ње”). 

Они рич ке визи је сусре та ситу и ра не су у доба
ноћи и по пра ви лу се одви ја ју непо сред но пре
сне ва ња или по буђе њу. Повла шће на пози ци ја
овог моти ва при сут на је у оба дела. Смрт дра -
гих осо ба није пот пу на, јер „Само у мом сну
кутак je бла ги / где ce јед но крај дру гог ство ре /
и држе ћи ce за руке ћуте до зоре” („Састан ци у
сну”). У Буба ма ри се потен ци јал ни губи так оца
не дожи вља ва као апсо лу тан. Мисао о трај ном
губит ку оца пре не брег ну та је иде јом о њего вим
посе та ма током ноћи. На тај начин, сан поста -
је повла шће ни про стор њихо вих сусре та: „Не
бој те се, има на све ту / под јед на ко дана и ноћи.
/ Иако је оти шао тата, / пола живо та ћете моћи
/ увек бити са њиме” (Мак си мо вић 2012б: 282),
а цело куп на поет ска зами сао у дослу ху је са
над ре ђе ном пое тич ком иде јом пан ко хе рент но -
сти или „једин ства све та” (в. Љушта но вић 2009:
178–194; Панић Мараш 2019).

У начи ну осли ка ва ња гра нич ног про сто ра
изме ђу живо та и смр ти тако ђе су уоч љи ва оду -
да ра ња – поно во у скла ду са зах те ви ма импли -
цит ног чита о ца. Нај у оч љи ви ји зао крет огле да
се у суп сти ту ци ји све тло сне сим бо ли ке. На
место доми нант но све тлих тоно ва у Буба ма ри
Десан ка Мак си мо вић у позни јој збир ци уне ће
пре те жно моти ве у вези са тамом: мотив сун ца
заме њен је сли ком ноћи, лир ски субјект оби та -
ва у „шуми пуној мра ка” („Чар дак ни на небу
ни на земљи”), да би се тек на кра ју збир ке увео
мотив зоре и јутар њег сун ца. Ова пое тич ка
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анто ни ми ја нај у оч љи ви ја је у раз ли чи том уво -
ђе њу моти ва пти це. Буба ма ром про ве ја ва ју
„ватре не пти це” (Мак си мо вић 2012б: 270, 276),
„на гра ни ци те нове земље”, уно се ћи атмос фе -
ру ведри не као сво је вр сну кон тра те жу оче вом
тешком ста њу. Са дру ге стра не, у позни јој збир -
ци за про стор ничи је земље се наво ди да „он[а]
није за сун цем опчи ње не пти це” („Ничи ја зем -
ља”, 551). Солар на сим бо ли ка заме ње на је нок -
ту рал ним амби јен том, па се уме сто ватре них
пти ца јавља ју „црне певи це”. Ова пое тич ка ал -
тер на ци ја сасвим је у скла ду са ево лу тив ним
путем пое зи је Десан ке Мак си мо вић.18 Уоп ште -
но, цео реги стар живо тињ ских лико ва у Ничи -
јој земљи заме њен је зло слут ним и нега тив ним
пан да ни ма: док је у Буба ма ри при су тан пре по -
зна тљив биљ ни и живо тињ ски песнич ки уни -
вер зум песни ки њи не пое зи је за децу, у позни -
јем песнич ком оства ре њу Десан ке Мак си мо вић
засту пље ни су, на тра гу фол клор них пред ста ва,
нега тив но пола ри зо ва ни фло рал ни и фау нал -
ни моти ви, попут пса, вука, гавра на, ћука, кука -
ви це итд. Упр кос томе, мно ги моти ви задр жа -
ва ју исту функ ци ју. У слу ча ју, реци мо, пти ца,
оне у оба дела има ју уло гу посред ни ка или
посла ни ка оних који бора ве у лими нал ном про -
сто ру.

У чему се, напо слет ку, пре по зна је важност
пое ме Буба ма ра? Наве де ни закључ ци пока зу ју
да је нај пре реч о пажње вред ном књи жев ном
фено ме ну срп ске наив не пое зи је који, кри ју -
ћи се на стран пу ти ца ма књи жев но и сто риј ских
пре гле да, раз от кри ва један осо бен пое тич ки
мода ли тет срп ске пое ме и, шире, фан та сти ке
за децу. Тре ну так у ком наста је, избор теме и
вид поет ске зами сли све до че о важно сти Буба -
ма ре. Њен књи жев но и сто риј ски зна чај ком пле -
мен та ран је са Љушта но ви ће вом оце ном зна ча -

ја после рат не пое зи је за децу Десан ке Мак си -
мо вић: овом пое мом та оце на се додат но пот -
кре пљу је, пока зу ју ћи још јед ном да је реч о
песни ки њи која је „поме ра ла гра ни це, али
пажљи во и без вели ких, буч них мани фе ста ци -
ја” (Шеа то вић 2008: 48). Дру га важност Буба -
ма ре обзна њу је се у кон тек сту цело куп ног
песнич ког ства ра ла штва Десан ке Мак си мо вић.
Посма тра на у кон тек сту касни јих збир ки – нај -
пре Ничи је земље – Буба ма ра ука зу је на темат -
ско-мотив ске кон стан те пое зи је ове песни ки -
ње, али и, ујед но, на сме ро ве њене песнич ке
ево лу ци је.
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18 У раној ета пи нагла ше на је њихо ва луми нант ност –
свет се опа жа као бли став, искри чав, све тлу цав, типич на је
интен зив ни ја, жива и разно вр сна хро ма ти за ци ја (при су ство
гото во свих основ них и изве де них боја: зеле не, жуте, црве -
не/руме не, пла ве и честа при ме на сре бр не и злат не). То
важи и за пое зи ју за децу, која је карак те ри стич на по јар ким,
све тлим, сна жним боја ма. У позној ета пи при мет но је знат -
но сма ње ње интен зи те та боја, одно сно дехро ма ти зо ва ње
песнич ких сли ка – доми на ци ја бели не и таме (в. Опа чић
2019: 531–532).
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ABO UT A (FOR GOT TEN) JOUR NEY 
OF THE FAN TASY POEM FOR CHIL DREN:

BUBA MA RA (LADY BIRD) BY 
DESAN KA MAK SI MO VIĆ

Sum mary

The nar ra ti ve ver se Lady bird by Desan ka Mak si mo -
vić has been publis hed in 1946 at the peak of forum dis -
spu tes abo ut the sta tus of fairy tales and fan ta stic lite ra -
tu re in gene ral in Ser bian chil dren’s lite ra tu re. Despi te
its uni que arti stic con cep tion, the nar ra ti ve ver se had
rema i ned for got ten by con tem po rary lite rary cri ti cism.
Put ting the Lady bird in the cen ter of lite rary history stu -
di es sho uld pro vi de anot her insight in lite rary pro ces ses
after the World War II in Ser bian lite ra tu re for chil dren.
Even tho ugh it does not fol low the main stre am cour se of
lite rary evo lu tion of that period, it marks an impor tant
part of aut hors oeu vre in gene ral. The inten ti ons of this
paper thus are to aknow led ge Lady bird as aut hen tic lite -
rary achi e ve ment, and also as a mea ning ful and insight -
ful work for dee per under stan ding of her poe try in ge -
neral. 

Keywords: fan ta stic lite ra tu re, chil dren’s lite ra tu re,
Desan ka Mak si mo vić, fairy tale, nar ra ti ve ver se
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САЖЕ ТАК: Aнимирани филм Вул фво керс (Wolf wal -
kers, 2020) сту ди ја Car toon Saloon зајед но су режи ра -
ли Том Мур и Рос Стју арт, као послед њи део ирске фол -
клор не три ло ги је. У раду се ана ли зи ра начин на који
ауто ри кори сте фан та сти ку да би пред ста ви ли теме
као што су одра ста ње, поро ди ца, при ја тељ ство, род не
уло ге, еко ло ги ја, рат, колониjализам, пред ста ве о дру -
гом и дру га чи јем, сло бо да. Тако ђе, ука зу је се и на то
како упо тре ба визу ел них еле ме на та допри но си хума -
ни стич ким пору ка ма фил ма. 

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: фан та сти ка, при мар ни и секун -
дар ни про стор, лик, ани ми ра ни филм, мета мор фо за,
вул фво ке ри

Вул фво керс (Wolf wal kers, 2020) послед њи је
део ирске фол клор не три ло ги је, коју поред овог
фил ма чине Тајнa Кел са (The Sec ret of Kells,
2009) и Песма мора (Song of the Sea, 2014). Тај -
ну Кел са Том Мур (Tomm Moo re) сни мао је
зајед но са Нором Тво ми (Nora Two mey), а Вулф -
во кер се у сарад њи са Росом Стју ар том (Ross Ste -
wart). Сва ки део три ло ги је пот пу но је само ста -

лан и неза ви сан филм. Сам аутор наво ди да је
Песма мора више духов ни него пра ви наста вак
њего вог прет ход ног фил ма.1 Оно што пове зу је
фил мо ве јесте углав ном руч но рађе на ани ма -
ци ја, тра ди ци о нал на ирска музи ка,2 мла ди/е
глав ни/е јуна ци/киње и фан та сти ка,3 одно сно
упо тре ба еле ме на та ирске мито ло ги је који су у
фил мо ви ма често изме ње ни и пре о бли ко ва ни
на раз ли чи те начи не.4 Тако ђе, у фил мо ви ма је
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при сут на и иде ја да се маги ја нала зи сву да око
нас. По кла си фи ка ци ји Цве та на Тодо ро ва (Tzve-
tan Todo rov), која се одно си на књи жев ност, ове
фил мо ве, одно сно њихо ве при че могли бисмо
свр ста ти у жанр чуде сног, буду ћи да се поја ве
пред ста вље не у њима не могу обја сни ти зако -
ни ма ствар но сти (2010: 42). Тодо ров, наи ме,
сма тра да фан та стич но посто ји само оно ли ко
коли ко и недо у ми ца чита ла ца и лико ва да ли
се опи са ни дога ђа ји могу обја сни ти зако ни ма
ствар но сти; ако је то могу ће, реч је о чуд ном, а
ако није, може мо гово ри ти о чуде сном.

У Тај ни Кел са ауто ри пола зе од илу ми ни ра -
ног сред њо ве ков ног руко пи са Књи га из Кел са
(The Book of Kells), која се данас чува у Три ни ти
коле џу и сма тра ирским наци о нал ним бла гом.
Кори сте ћи раз ли чи те фан та стич не еле мен те,
они гра де фик тив ну при чу о настан ку поме ну -
тог руко пи са, пре ма којој је један од њених кре -
а то ра дечак Брен дан који живи у мана сти ру
Келс, којим као ста ре ши на упра вља његов ујак.
Када се у мана сти ру поја ви брат Ејдан, вели ки
мај стор илу ми на тор, Брен дан је оду ше вљен
њи ме и књи гом на којој ради, сма тра ју ћи је де-
лом анђе ла, па одлу чу је да му помог не. У фил -
му се поја вљу ју бића из ирског фол кло ра – де -
вој чи ца Ашлинг, шум ска вила која може да ме -
ња облик (пре тва ра се у лосо са, јеле на и вука)
и која пома же Брен да ну, и паган ско божан ство
Кром Кру ах у обли ку зми је, кога Брен дан мора
да побе ди како би му узео око које тре ба да
послу жи као уве ли ча ва ју ће ста кло при ли ком
изра да мини ја ту ра у књи зи. 

У сре ди шту Песме мора нала зи се фол клор -
на при ча о фан та стич ним бићи ма сел ки ји ма
(sel kie), фока ма које могу да се пре тво ре у љу -
де.5 Глав ни јунак Бен сво јој мла ђој сестри Сир -
ши, коју сма тра одго вор ном за мај чи ну смрт,

тре ба да помог не да пре жи ви. Испо ста вља се да
је она сел ки, као што је то била и њихо ва мај ка.
Заплет се гра ди око тога што отац баца Сир шин
капут који јој омо гу ћа ва да се пре тво ри у фоку
како би је зашти тио и оне мо гу ћио јој одла зак,
јер га је женин већ довољ но пого дио. Међу тим,
то угро жа ва њен живот. У фил му се поја вљу ју и
дру га фан та стич на бића, попут људи хум ки, ве -
шти це Маче и ока ме ње ног дива Мак Лира.6

Мења ње обли ка, као важна одли ка јуна ка и
јуна ки ња, при сут но је и у Вул фво кер си ма. Рад -
ња је чвр сто уси дре на у реал ном све ту, деша ва
се у Кил ке ни ју 1650. годи не. Тада, исто риј ски
гле да но, Ирском упра вља лорд-заштит ник Оли -
вер Кром вел који је прет ход но на челу енгле -
ске вој ске угу шио ирску побу ну. У фил му је
лорд-заштит ник анта го ни ста, али се не име ну -
је као Кром вел, већ је ока рак те ри сан само
титу лом. По њего вом наре ђе њу крчи се шума и
тре ба поу би ја ти вуко ве, што је зада так Била
Гуд фе ло уа, лов ца из Енгле ске. Поку ша ва ју ћи
да му помог не, њего ва кћерка Робин у шуми
упо зна је нео бич ну Мев Ог Мaк тир (Mebh Óg
MacTíre)7 која је у ства ри вул фво кер. Вул фво -
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5 У јед ном интер вјуу, Том Мур наво ди да је иде ју добио
видев ши на пла жи леше ве фока, које су веро ват но уби ли
риба ри, бесни због лошег уло ва. Јед на ста ра госпо ђа му је
обја сни ла да се у про шло сти то не би деси ло јер су људи
више веро ва ли у народ не при че, што их је више пове зи ва ло
са при ро дом. Наи ме, сма тра ло се да у фока ма оби та ва ју
душе људи изгу бље них на мору или чак сел ки ји – бића која
могу да се пре тво ре из фока у људе и да због тога фока ма не
тре ба чини ти ништа нажао јер то може доне ти несре ћу
(<https://glossy.espre so.co.rs/zaba va/film/67873/naj ma sto vi -
ti ji-ani mi ra ni-film-pesma-mora-sti ze-u-bio sko pe-31-mar ta>
25. 1. 2022).

6 Мно ги од ових фан та стич них лико ва, као и у Тај ни Кел -
са, по неким сво јим карак те ри сти ка ма одсту па ју од начи на
на који су пред ста вље ни у мито ви ма који су ауто ри ма послу -
жи ли као лите рар ни пред ло жак (Eloy Villalón Flo res 2019).

7 MacTíre је ста ра ирска реч за вука и зна чи син земље
(Solo mon 2020: 17).



ке ри су људи који се, док спа ва ју, пре тва ра ју у
вуко ве. У пре во ди ма фил ма на срп ски је зик,
вул фво ке ри су назва ни сањо ву ко ви ма, а не вуко -
хо да чи ма (у пре во ду на сло ве нач ки они су сно -
вол ки).8 Тако ђе, има ју исце ли тељ ске моћи и
вуко ви их слу ша ју као да су хип но ти са ни. Мев
и њена мај ка су послед њи вул фво ке ри. Међу -
тим, мај ка je неста ла. Изме ђу две ју девој чи ца
рађа се при ја тељ ство и Робин обе ћа ва Мев да
ће јој помо ћи да про на ђе мај ку. После мно го
поте шко ћа, Робин успе ва да осло бо ди Меви ну
мај ку, коју је зато чио лорд-заштит ник, али он
са вој ском напа да шуму и вуко ве. Сукоб се за -
вр ша ва поги би јом лор да-заштит ни ка и повла -
че њем вој ске из шуме. У епи ло гу фил ма, нова
поро ди ца вул фво ке ра (Робин, њен отац, Мев и
њена мај ка), зајед но са чопо ром вуко ва, путу је
у потра зи за новим домом. 

Кри ти ча ри у Муро вом и Стју ар то вом фил му
пре по зна ју ути цај чуве ног јапан ског ани ма то -
ра Хаја оа Мија за ки ја (Hayao Miyaza ki) и њего -
вог изу зет но попу лар ног фан та стич ног фил ма
за децу Прин це за Моно но ке (Prin cess Mono no ke,
1997)9, који се пре све га одно си на еко ло шки
аспект Вул фво кер са. У оба фил ма, шум ске жи -
во ти ње/божан ства поста ју угро же не због тога
што људи бес по штед но уни шта ва ју шуму. Осим
тога, Мев и Робин јашу вуко ве, баш као и прин -
це за Моно но ке, нети пич на јуна ки ња – девој чи -
ца рат ни ца коју су одга ји ли вуко ви и по којој је
филм и назван, иако је глав ни јунак дечак,
принц Аши та ка. 

Са дру ге стра не, сами ауто ри ода ју одре ђе -
ну врсту поча сти дру гом јапан ском ауто ру –
Иса оу Така ха ти (Isao Taka ha ta), који је радио
за Мија за ки јев сту дио Гибли (Ghi bli), ука зу ју ћи
на њего во послед ње оства ре ње, При чу о прин -
це зи Кагу ји (Kaguya-hime no Mono ga ta ri, 2013),

као на сво ју умет нич ку инспи ра ци ју, посеб но
на Така ха ти но екс пре сив но црта ње лини ја.10

Ина че, филм је засно ван на јапан ској народ ној
бај ци о сека чу бам бу са (Take to ri Mono ga ta ri) и
у њему је лепо та при ро де кон тра сти ра на огра -
ни че њи ма која про пи су ју дру штве не нор ме, по -
себ но оне које се одно се на живот жена, што
сре ће мо и у Муро вом и Стју ар то вом фил му. 

Иако су поје ди ни ути ца ји пре по зна тљи ви,
исти че се ори ги нал ност фил ма: „Вул фво кер си
позајм љу ју мно го, али се никад не осе ћа да су
стил ски дери ват, већ се сви ути ца ји ста па ју у
нешто што никад рани је нисте виде ли.”11

Буду ћи да је јед на од глав них наме ра ауто ра
била да кре и ра ју нешто типич но ирско, кори -
шће ње фан та сти ке омо гу ћа ва им да покре ну
рад њу, ожи вља ва ју ћи поти сну та колек тив на ве -
ро ва ња о вул фво ке ри ма, која у фил му изно си
пастир Шон Ог, обра ћа ју ћи се лов цу на вуко ве,
Билу Гуд фе лоу. Шон Ог каже да сви зна ју да
њихо ва шума не сме да се сече јер је такав дого -
вор Све ти Патрик скло пио са пага ни ма. Док то
гово ри, веро до стој ност сво јих речи потвр ђу је
пози ва њем на мрач но паган ско божан ство Кро -
ма. Напе тост изме ђу хри шћан ских морал них
нор ми и оста та ка пага ни зма при сут на је и у
даљем току фил ма, мада је ауто ри поста вља ју
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8 <https://www.iso la ci ne ma.org /wp-con tent/uplo ads/2021/
04/Wolf wal kers-peda go sko-gra di vo.pdf > 20. 1. 2022.

9 Енгле ску адап та ци ју сце на ри ја напи сао је Нил Геј мен
(Neil Ric hard Mac Kin non Gai man), <https://www.polygon.
com/ani ma tion-car to ons/2020/5/28/21270864/prin cess-
mono no ke-neil-gai man-tran sla tion-disney-stu dio-ghi bli-ste ve-
alpert> 1. 1. 2022.

10 How the incre a singly pola ri zed world inspi red ‘Wolf wal -
kers’ – Los Ange les Times (lati mes.com), 30. 12. 2021.

11 „Wolf wal kers bor rows much but never feels stylisti cally
deri va ti ve; its influ en ces come toget her into somet hing that’s
unli ke anything you’ve ever seen”, <https://deep fo cu sre vi ew.
com/revi ews/wolf wal kers/> 20. 1. 2022.



у један шири кон текст испи ту ју ћи, пре ма соп -
стве ним речи ма, однос изме ђу дивљи не и реда
(Solo mon 2020: 15).

Сече њем шуме, одно сно нару ша ва њем при -
род не рав но те же, већ на почет ку фил ма отва -
ра се тема еко ло ги је. У пре лом ним момен ти ма
фил ма, лорд-заштит ник обја шња ва сво ју миси -
ју у вези са вуко ви ма: „Оно што не може бити
укро ће но, мора бити уни ште но.”12 Тако ђе, у
стра ху ста нов ни штва од вуко ва он види само
сује вер је, чиме се успо ста вља опо зи ци ја изме -
ђу циви ли зо ва ног осва ја ча и при ми тив ног дома -
ћег ста нов ни штва, карак те ри стич на за коло ни -
јал ни дис курс. Истре бље ње вуко ва у Ирској,
које је исто риј ска чиње ни ца, у фил му је пред -
ста вље но као поку шај енгле ског оку па то ра,
иро нич но назва ног заштит ни ком, да на сим -
бо лич ком пла ну уни шти оно што је суштин ски
и аутен тич но ирско. Поход на вуко ве, оли че ње
дру гог и дру га чи јег, непри хва тљи вог, опа сног,
застра шу ју ћег, рат је до истре бље ња.

Филм почи ва на при чи о вуко дла ци ма, по -
зна тим чудо ви шти ма која су напо ла људи. Пре -
ма нај ве ро до стој ни јој тео ри ји, ово веро ва ње
засно ва но је на изве шта ји ма о ноћ ним напа ди -
ма које су изво ди ле гру пе рат ни ка обу че них у
вуч је крзно:

По дефи ни ци ји вуко длак је мушка рац или
жена, који је добро вољ но или невољ но пре тво рен
у вука и обда рен свим физич ким карак те ри сти -
ка ма те живо ти ње – чупа вим крзном, бли ста вим
очи ма, дугим очња ци ма и кан џа ма оштрим као
жилет. Вуко дла ци тако ђе пока зу ју мно ге осо би -
не пове за не са зве ри ма које пред ста вља ју, као
што су лукав ство, брзи на кре та ња, звер ска же -
сти на и нео б у зда на суро вост. Шта ви ше, опсед ну -
ти су сил ном гла ђу, а повре ме но и нео до љи вом
жељом да се госте крвљу и месом живих и мрт -
вих (Frost 2003: 4).13

Од поме ну тих осо би на, ауто ри фил ма код
вул фво ке ра задр жа ва ју буј ну косу, нешто дуже
очња ке и брзи ну кре та ња, али нема ника кве
крво жед но сти и суро во сти. Ујед вуко дла ка, као
начин пре но ше ња про клет ства на дру ге, при -
су тан је и у Муро вом и Стју ар то вом фил му, али
док се уоби ча је но тран сфор ма ци ја деша ва када
је пун месец (дању је вуко длак у људ ском обли -
ку и кри је сво ју тај ну), у фил му до тран сфор -
ма ци је у вука дола зи док су лико ви у сну. Ако
је вул фво кер рањен или уби јен док је у облич ју
вука, то се под јед на ко одра жа ва и на њен/његов
људ ски облик.

Непо сред ну инспи ра ци ју Мур је нашао у
при чи о вуко ви ма из Осо ри ја (Тhe Wol ves of
Ossory),14 пре ма којој је један вук замо лио све -
ште ни ка да одр жи послед њи обред за дру гог
уми ру ћег вука. Вук је обја снио да је то запра во
њего ва жена и да су они ста ро се де о ци Осо ри ја
на које је баче но про клет ство да по седам годи -
на живе као живо ти ње. „У дру гим при ча ма,
одре ђе ни ста нов ни ци Осо ри ја напу шта ју сво ја
тела која оста ју у наиз глед бежи вот ном ста њу
док они путу ју у живо тињ ском обли ку” (Solo -
mon 2020: 11). Пре ма истом изво ру, ова бића,
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12 <https://scrapsfromt he loft.com/movi es/wolf wal kers-2020-
tran script/> 20. 1. 2022.

13 „By defi ni tion, a were wolf is a man or woman who, eit -
her volun ta rily or invo lun ta rily, is super na tu rally tran sfor med
into the sha pe of a wolf and endo wed with all the physical cha -
rac te ri stics of that ani mal – a shaggy cove ring of fur, glo wing
eyes, long cani ne teeth, and razor-sharp claws. Were wol ves also
exhi bit many of the tra its asso ci a ted with the beasts they
resem ble, such as cun ning craf ti ness, swift ness of move ment,
bes tial fero city, and unbri dled cru elty. More o ver, they are pos -
ses sed of a rave no us hun ger and are sei zed peri o di cally by an
irre si sti ble desi re to feast on the flesh and blood of both the
living and the dead” (Frost 2003: 6) – пре ве ла Ј. С.

14 При чу у сво јој Топо гра фи ји Ирске (Topo grap hia Hiber -
nica) из XII века пре но си Џералд од Вел са (Gerald of Wales)
(Solo mon 2020: 11).



спо соб на да мења ју облик (sha pes hif ters), потом -
ци су Леиг ни ха Феи ле да (Laig nech Fae lad) од
кога поти че кра љев ска лоза Осо ри ја – сред њо -
ве ков ног цар ства коме је при па дао и Округ
Кил ке ни. Када су ста ри бого ви напу сти ли Ир-
ску, нека од ових мета морф них ство ре ња су ту
оста ла и нашла супру жни ке међу смрт ни ци ма,
а деца из тих бра ко ва задр жа ла су нат при род -
ну моћ тран сфор ма ци је (Isto: 11). 

Као у фан та стич ном рома ну за децу (Пеши -
кан-Љушта но вић 2021: 129), и у Муро вим ани -
ми ра ним фил мо ви ма из ирске три ло ги је јуна -
ци мора ју да напу сте при мар ни про стор у коме
живе како би аван ту ра поче ла. Као што Брен -
дан напу шта Келс и одла зи у шуму да нађе прво
боби це од којих се пра ви масти ло, а затим и
демо но во око, Бен невољ но напу шта све ти о ник
на остр ву, пре се лив ши се у град са сестром и
баком, а Робин из твр ђа ве одла зи у шуму, што
је стро го забра ње но, као и у Брен да но вом слу -
ча ју. Ова два про сто ра су у Вул фво кер си ма упа -
дљи во кон тра сти ра на. Град/твр ђа ва је углав ном
сумор но, пре тр па но и ску че но место, а њего ву
репре сив ност оли ча ва стал на прет ња сту бом
сра ма, док шума пред ста вља лепо ту, спо кој и
сло бо ду. У при ка зи ва њу гра да кори сте се стро -
ги гео ме триј ски обли ци, оштре лини је и тех ни -
ка блок-штам пе, доми ни ра ју сива, црна и црве -
на боја, посеб но у ноћ ним сце на ма, а јесе ња
шума осли ка на је кри ву да вим лини ја ма бога те
веге та ци је и зано сним аква ре лом који под се ћа
на импре си о ни стич ке пеј за же. „Чак су и лико -
ви у гра ду гео ме триј ски док су лико ви у шуми
зао бље ни, меки и топли” (Solo mon 2020: 158).
У фил му пре по зна је мо поду да ра ње пози тив -
них, одно сно нега тив них свој ста ва ста ни шта са
бићи ма која их насе ља ва ју.15 Иде ја ауто ра је
била да поме ну тим начи ном сли ка ња гра да

ука жу на огра ни че ност и кру тост пури тан ског
погле да на свет. Буду ћи да су сви еле мен ти
фил ма укло пље ни у једин стве ну цели ну, и
музи ка рефлек ту је дихо то ми ју изме ђу гра да и
шуме.

Робин напу шта без бед ност при мар ног про -
сто ра, који је запу штен и сиро ма шан, у потра -
зи за аван ту ром. Испо ста вља се да је заво дљи -
ви пут од капи је гра да ка шуми пун иску ше ња.
Иако се чини да шума при па да реал но могу ћем
при мар ном про сто ру, у њеној дуби ни, у скри -
ве ној пећи ни, кри ју се вул фво ке ри. Пећи на је
један од про сто ра који је нај ди рект ни је везан за
лими нал ну фазу ини ци ја ци је (Пеши кан-Љу-
шта но вић 2021: 181). Са дру ге стра не, поја ча -
ва ју се огра ни че ња у при мар ном про сто ру те
оно што је могло изгле да ти као место сигур но -
сти поста је нека врста каве за, који се током
фил ма умно жа ва. На визу ел ном пла ну то је
суге ри са но дебе лим град ским зиди на ма и ре -
шет ком на град ској капи ји коју чува ју стра жа -
ри, решет ка ма на каве зу у коме је лорд-заштит -
ник зато чио Мол и малим каве зом у који деч ја
бан да при вре ме но сме шта Мев. На оче ву нај -
ве ћу бри гу да неће увек бити ту да је зашти ти и
на њего во стра хо ва ње да ће она јед ног дана
завр ши ти у каве зу, Робин одго ва ра: „Али ја сам
већ у каве зу”,16 исти чу ћи тако свој дожи вљај
борав ка међу град ским зиди на ма, а посеб но у
пери о ни ци зам ка лор да-заштит ни ка.

Глав на јуна ки ња, Робин Гуд фе лоу, посе ду је
одре ђе на свој ства карак те ри стич на за јуна ке и
јуна ки ње фан та стич ног рома на за децу: више -
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15 О покла па њу пози тив них, нега тив них или амби ва лент -
них свој ста ва ста ни шта са при ро дом бића која их насе ља ва -
ју у фан та стич ном рома ну за децу гово ри Љиља на Пеши кан-
-Љушта но вић (2021: 159). 

16 <https: //scrapsfromt he loft.com/movi es/wolf wal kers-
2020-tran script/> 20. 1. 2022.



стру ко је обе ле же на.17 Као и они, Робин се на-
ла зи у осо бе ном мар ги нал ном поло жа ју – за-
хваљу ју ћи свом узра сту (није ни мало дете ни
одра сла осо ба), спе ци фич ном поро дич ном миљеу
– живи сама са оцем, и изме ште но сти из позна -
тих про сто ра и соци јал них рела ци ја – она и њен
отац су у Ирској дошља ци. Када се суко би са
гру пом деча ка у твр ђа ви, они је исме ва ју због
њеног акцен та и јасно јој ста вља ју до зна ња да
као Енгле ски ња није добро до шла и да би сви
они тре ба ло да се вра те кући, при том мисле ћи
и на госпо да ра заштит ни ка. Робин сти че нат -
при род не моћи, одно сно поста је вул фво кер када
је Мев у обли ку вука нена мер но ује де за руку.

Као и у два прет ход на фил ма ове три ло ги је,
у који ма су глав ни јуна ци деча ци, ауто ри су
желе ли да Робин буде мушко, међу тим, по њи-
хо вим речи ма, то није функ ци о ни са ло.18 Наи -
ме, било је мно го лак ше обја сни ти зашто отац
и цела зајед ни ца сма тра ју да девој чи ца не тре -
ба да буде ловац и да не тре ба да напу шта твр -
ђа ву. Већ на самом почет ку фил ма, јасно је да
Робин крши тра ди ци о нал не род не нор ме, јер
уме сто да, док је отац одсу тан, распре ма кућу,
она се заба вља пева ју ћи песми цу о уби ја њу
вуко ва и гађа ју ћи постер вука сво јим само стре -
лом. Робин је неу стра ши ва, радо зна ла и непо -
слу шна. Она жели да лови зајед но са оцем, као
у Енгле ској. Отац поку ша ва да је вра ти у уоби -
ча је не род не окви ре, опо ме ном да су чет ка и
кофа њено ору ђе. Патри јар хал на хри шћан ска
зајед ни ца, осли ка на паро лом рад је моли тва,
коју оли ча ва госпо дар заштит ник, још је изри -
чи ти ја тако да Робин мора да поч не да ради у
двор цу као слу шки ња, да чисти, пере, спре ма
хра ну... Жене и девој чи це су инстру мен та ли зо -
ва не и обез ли че не, што је на визу ел ном пла ну
истак ну то у стри пов ском мани ру, помо ћу трип -
тих-пане ла са симул та ним пред ста вља њем раз -

ли чи тих посло ва, као и уни фор ма ма које све
оне носе. Њихов дан изгле да попут изра бљи ва -
ња у затво ру из кога нема изла за. Мучан ути сак
поја чан је доми нант ним кори шће њем сиве
боје. Тој жен ској покор но сти у двор цу супрот -
ста вље на је сли ка Мев и њене мај ке у шуми,
које упра вља ју чопо ром вуко ва. Мол је и фи-
зич ки моћ на, шаре не оде ће и упа дљи ве риђе
косе, за раз ли ку од глав не дома ћи це у двор цу
која је сит на, сасу ше на и сива.

Роби ни но (род но) иден ти тет ско коле ба ње на
визу ел ном пла ну упе ча тљи во озна ча ва њена
оде ћа, јед на маску ли на, ловач ка, коју упот пу -
њу ју само стрел и соко Мер лин, а дру га феми -
ни на, уни фор ма слу жав ке. Гово ре ћи о пер фор -
ма тив но сти рода, Џудит Батлер (Judith Butler)
поми ње и тран све сти ју, наво де ћи да 

она има суб вер зив ну функ ци ју уто ли ко што
одра жа ва сва ко днев но пре ру ша ва ње којим се
хете ро сек су ал ни иде ал ни родо ви пока зу ју и
нату ра ли зу ју, и што ума њу је њихо ву моћ посред -
ством тог раз от кри ва ња (2001: 283). 

Роби ни но обла че ње, одно сно маски ра ње у лов -
ца, под ри ва род не нор ме, на шта вођа деч је
бан де реа гу је ука зу ју ћи на то да Робин није
про пи сно обу че на. Упе ча тљи во је при ка за но
како је Робин при мо ра на да се вра ти у дру штве -
но при хва тљив род ни оквир, у сце ни у којој јој
отац стрг не црну ловач ку капу ља чу и на гла ву
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17 Пеши кан-Љушта но вић, Љиља на. Од зашти ће ног до
заштит ни ка: о неким при ме ри ма типо ло ги је фан та стич ног
рома на за децу на при ме ри ма из хрват ске и срп ске књи жев но -
сти, <https://www.aca de mia.edu /7412718/OD_ZA%C5%A0
TI%C4%86ENOG_DO_ZA%C5%A0TIT NI KA_O_nekim_pita -
nji ma_tipo lo gi je_fan ta sti%C4%8Dnog_roma na_za_decu_na_
pri me ri ma_iz_hrvat ske_i_srp ske_knji%C5%BEev no sti>

18 <https://www.lati mes.com/enter ta in ment-arts/movi es/
story/2020-12-31/wolf wal kers-ani ma tion-tomm-moo re-ross-
ste wart.> 30. 12. 2021.



ста ви белу, рад ну жен ску капи цу. У оба слу ча -
ја, покри ва ње косе је зна ко ви то; док у првом
слу ча ју тре ба да при кри је феми ни ност која би
била смет ња на путу ловач ке кари је ре, у дру -
гом слу жи томе да угу ши заво дљи вост жен ске
косе и обез ли чи јуна ки њу. У кључ ном момен ту
фил ма, када одлу чи да се супрот ста ви оцу и
осло бо ди Меви ну мај ку, Робин стрг не белу ка-
пи цу, те из гра да-затво ра изла зи рас пу ште не
косе, јашу ћи огром ну вучи цу. Тако се њен лик
сасвим укла па у глав не карак те ри сти ке јуна ка
фан та стич ног рома на за децу: 

У сушти ни, реч је о лико ви ма који се буне
про тив иден ти те та које им наме ћу кон вен ци је,
боре се за само о ства ре ње и гра де вла сти ту инди -
ви ду ал ност (Пеши кан-Љушта но вић 2021: 169).

Испо ста вља се да Робин није ни ловац на
вуко ве ни слу жав ка у двор цу лор да-заштит ни -
ка; њена тран сфор ма ци ја је дубо ка и уну тра -
шња, и резул тат је потра ге за аутен тич ним,
дивљим, искон ским, при род ним и неспу та ним.
Дивље жен ско је за зајед ни цу непри хва тљи во и
опа сно, као и вуко ви,19 лорд-про тек тор каже:
„Не бој те се дивљих дево ја ка и вуко ва. Спа ли -
ћу ову шуму до теме ља. Одве шћу топо ве у јаз-
би ну ових зве ри и све их посла ти у пакао.”20 У
фил му је Роби ни на тран сфор ма ци ја у вука зна -
лач ки пред ста вље на про ме ном пер спек ти ве.
Она не само да се пре тва ра у живо ти њу, већ се
мења и њен начин пер цеп ци је – почи ње да види
мири се, буде се њена дру га чула. Тело јој се
уоб ли ча ва „као пара док сал ни про стор у коме
се суо ча ва ју, па и суко бља ва ју при мар ни и
секун дар ни свет” (Исто: 183). Тран сфор ма ци ја
и Роби ни но уче ње да буде вук упот пу ње но је
песмом Трча ње са вуко ви ма (Run ning with the
Wol ves)21 нор ве шке пева чи це Ауро ре (Auro ra
Aksnes). У њој се гово ри о томе како живо тињ -

ски инстинкт ожи вља ва и пре у зи ма кон тро лу
над људ ским бићем. Ауро ра је пово дом ове
песме рекла да поне кад, када погле да мо свет и
види мо шта смо му ура ди ли, на неки начин
поже ли мо да уме сто тога сле ди мо вуко ве, бар
на јед ну ноћ.22 Дра ма тич ност се поја ча ва и
тиме што отац не пре по зна је кћер ку када је она
у обли ку вука, већ поку ша ва да је уби је. 

У фил му је посеб но нагла ше но жен ско при -
ја тељ ство. Изме ђу две ју потен ци јал них непри -
ја те љи ца (лов ки ње и вучи це, Енгле ски ње и Ир-
ки ње, град ске и шум ске девој чи це), две ју пот -
пу но раз ли чи тих, али под јед на ко уса мље них
девој чи ца, брзо и лако се успо ста вља дубо ка и
искре на веза и оне, осла ња ју ћи се јед на на дру -
гу, успе ва ју да се избо ре са свим неда ћа ма. Мев
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19 Кла ри са Пин ко ла Естес (Cla ris sa Pin ko la Estés) наво ди
да јој се, док је про у ча ва ла вуко ве, први пут кри ста ли зо ва ла
иде ја архе ти па Дивље жене: „Здра ви вуко ви и здра ве жене
дије ле одре ђе не пси хич ке зна чај ке: истан ча на осје ти ла, заи -
гран дух и поја ча ну спо соб ност за ода ност. Вуко ви и жене по
при ро ди су скло ни пове зи ва њу, љубо пи тљи во сти и посе ду ју
вели ку издр жљи вост и сна гу. Дубо ко су инту и тив ни, пока зу -
ју изним но зани ма ње за сво је мла де, сво је га дру га и свој
чопор. Иску сни су у при ла го ђа ва њу стал но про мен љи вим
окол но сти ма; жесто ко су непо ко ле бљи ви и врло хра бри. 

А опет, и јед не и дру ге су про га ња ли, узне ми ра ва ли,
лажно за њих твр ди ли да су про ждр љи ви и под ли, пре ко мјер -
но агре сив ни, мање ври јед ни од сво јих кле вет ни ка. Оду ви -
јек су метом оних који би почи сти ли дивљи ну, али и дивље
пре де ле пси хе, уни шти ли оно инстик тив но, не оста вља ју ћи
ни тра га. Начи ни на које они који их не раз у ме ју про га ња ју
вуко ве и жене упа дљи во су слич ни” (2004: 11). 

20 Scraps from the Loft (2020). Wolf wal kers (2020) – Tran -
script. <https://scrapsfromt he loft.com/movi es/wolf wal kers-
2020-tran script/> 20. 1. 2022.

21 Песма је наста ла за вре ме помра че ња крва вог Месе ца,
15. апри ла 2014, а обја вље на је 2015. годи не. За потре бе фил -
ма Вул фво керс сни мље на је нова вер зи ја, у којој се кори сте
ста ри ирски инстру мен ти. Аутор ка је зами сли ла да је Месец
пре тво рио људе широм све та у дивље живо ти ње, дале ко од
пра ви ла, мате ри ја ли зма и тех но ло ги је. 

22 <https://auro ra-aksnes.fan dom.com /wiki/Run ning_with_
the_Wol ves_(song)> 25. 1. 2022.



је спон та на, дивља, нео б у зда на, жесто ко изра -
жа ва емо ци је, неспу та на род ним и дру гим дру -
штве ним нор ма ма. Сусрет са Мев од кључ не је
важно сти за Робин јер она мора да пре и спи та
сво је пре ђа шње ста во ве, да доне се важне одлу -
ке, да се супрот ста ви оцу и зајед ни ци, одра ста -
ју ћи кроз све те ситу а ци је. 

Због изра же не бли ско сти међу јуна ки ња ма,
а посеб но због при че о тран сфор ма ци ји, може
се гово ри ти и о квир (que er)23 под тек сту фил ма.
Мур наво ди да су га кре а то ри фил ма били све -
сни, као и да им је дра го што су неки људи то
при ме ти ли.24 У јед ном таквом при ка зу (John-
son 2021), Роби ни но упи ња ње да оста не буд на
како се не би пре тво ри ла у вука тума чи се као
страх од раз от кри ва ња, одно сно ауто ва ња, у
чему се про на ла зи и пра ва тема фил ма. Када
Робин поку ша ва да обја сни оцу сво је иску ство,
он одби ја да је чује, што се у окви ру квир тума -
че ња обра зла же њего вим дубо ким стра хом од
тога што би град и лорд-заштит ник могли да јој
учи не и тиме што се пла ши да неће моћи да је
зашти ти, због чега инси сти ра на томе да она
оста не тиха и послу шна.25

У фил му су пред ста вље не две само хра не по -
ро ди це, пуне љуба ви и бри жно сти – Робин и
Бил чине јед ну, а Мев и њена мај ка дру гу. Међу -

тим, да би одра сле, девој чи це мора ју или да се
саме супрот ста ве ауто ри те ти ма, као што се Ро -
бин супрот ста вља оцу и лор ду-заштит ни ку, или
да помог ну вла сти тим роди те љи ма, као што
Мев успе ва да, уз Роби ни ну помоћ, исце ли сво -
ју мај ку Мол. Наста нак нове поро ди це омо гу -
ћа ва сре ћан крај фил ма. Ту оку пље ну или рекон -
стру и са ну поро ди цу чине хете ро роди те љи са
децом, при чему сва ки члан/ица има дво стру -
ки иден ти тет – девој чи це спа ва ју, а њихо ва вуч -
ја облич ја јур ца ју са чопо ром вуко ва, поред
кола који ма сигур но упра вља мај ка, она држи
узде коња. 

Ауто ри фил ма, изме ђу оста лог, пре и спи ту ју
начин на који живи мо и пору чу ју да свет/живот
може бити чуде сан, маги чан ако нау чи мо да га
посма тра мо из раз ли чи тих пер спек ти ва, одба -
ци мо пред ра су де и при хва ти мо дру ге, осво ји мо
сло бо ду и оства ри мо једин ство са при ро дом.
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Jele na Z. STE FA NO VIĆ

FAN TASY IN ANI MA TED FILM 
WOLF WAL KERS

Sum mary

The Car toon Salo on’s ani ma ted film Wolf wal kers
(2020) was co-direc ted by Tom Moo re and Ross Ste wart
as the latest in an Irish fol klo re tri logy. The paper
analyzes the way in which aut hors use fan tasy to pre sent
topics such as gro wing up, family fri en dship, gen der
roles, eco logy, war, colo ni za tion, fre e dom, noti ons of the
other. It also points out how the use of visual ele ments
con tri bu tes to the film’s huma ni stic mes sa ges.

Keywords: fan tasy, pri mary and secon dary spa ce, cha -
rac ter, ani ma ted film, meta morp ho sis, wolf wal kers 
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САЖЕ ТАК: У раду се раз ма тра обра да моти ва мор -
ског чудо ви шта у Пик са ро вом (Дизни је вом) ани ми ра -
ном фил му Лука Енри ка Каза ро зе. Ана ли зи ра ју се
сред ства који ма се рекон фи гу ри ше фол клор на сли ка
чудо ви шта, мета фо рич но и але го рич но тума че ње
моти ва и моди фи ка ци ја струк ту ре усме не бај ке у
осно ви филм ске при че о одра ста њу, као упо зна ва њу и
при хва та њу соп стве ног иден ти те та. Ука зу је се на нара -
тив ну фор му лу, начин при по ве да ња при че у Пик са ро -
вим фил мо ви ма, који је пре по зна тљив и у фил му
Лука.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: мотив чудови шта, одра ста ње, иден -
ти тет, дру гост, струк ту ра бај ке, Лука, Пик сар

Увод

Ани ми ра ни филм Лука Енри ка Каза ро зе
(Enri co Casa ro sa)1 кре и ран је у Дизни је вом сту -
ди ју Пик сар (Pixar, Disney) тех ни ком ком пју -
тер ске ани ма ци је2 и пре ми јер но при ка зан у
јуну 2021. годи не. Лука је филм о одра ста њу,
чији јунак има дво стру ку при ро ду: он је и чудо -
ви ште и људ ско биће. При ча о њего вом сазре -
ва њу засни ва се на дија ло гу са народ ним пре -
да њем о мор ским чудо ви шти ма и ана ли за мо -
ти ва обу хва та поступ ке који ма се нару ша ва
фол клор на сли ка чудо ви шта. Чудо ви ште је у
фил му мета фо ра Дру гог, дру го сти3, а сазре ва -

ње јуна ка пове за но је са про ме ном њего вог
одно са пре ма соп стве ној раз ли чи то сти. 

У обра ди моти ва пре по зна је се струк ту ра
народ не бај ке и њена моди фи ка ци ја, па се ана -
ли за сто га засни ва на струк тур ним истра жи ва -
њи ма Вла ди ми ра Про па (Вла ди мир ковле вич
Пропп) и на фор му ла ма обли ко ва ња филм ске
при че које је издво јио сце на ри ста Дин Мов -
шовиц (Dean Mov sho vitz). Пока зу је се да пре -
облико ва ње пое ти ке народ не бај ке при бли жа -
ва филм типо ви ма але го рич не и драм ске бај ке.
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1 Енри ко Каза ро за је Пик са ров storyboard artist, писац и

реди тељ, рођен у Ђено ви, Ита ли ја. Лука (Luca, ITA, USA,
2021) његов је деби тант ски дуго ме тра жни ани ми ра ни филм.
Крат ки ани ми ра ни филм La Luna, номи но ван за Награ ду
Ака де ми је, режи рао је 2011. годи не. 

2 Пик са ро ви фил мо ви кре и ра ју се путем ком пју тер ске 3Д
ани ма ци је, која лико ве и окру же ње чини фото ре а ли стич ни -
јим. Редов но су награ ђи ва ни у кате го ри ји ани ми ра ног фил -
ма, те се тако и Лука 2022. годи не нашао у номи на ци ји за
награ ду за умет нич ки и тех нич ки рад у филм ској инду стри -
ји – „Оскар”.

3 „Дру гост или алте ри тет (енг. other – дру ги) ука зу је на
раз ли чи тост, одно сно на чиње ни цу да посто ји Дру ги. Овај
тер мин се на раз ли чи те начи не кори сти у фено ме но ло ги ји,
пси хо ло ги ји и пси хо а на ли зи, а посе бан зна чај доби ја у
феми ни стич кој кри ти ци, пост ко ло ни јал ној кри ти ци и сту -
ди ја ма кул ту ре” (Popo vić 2007: 160). У раду се кори сти у
сми слу који је нај бли жи њего вој упо тре би у que er тео ри ји
која под сти че „нови тип осе ћај но сти – може се назва ти осе-



Мотив чудо ви шта у кон тек сту 
Пик са ро ве пое ти ке

Пик са ро ви фил мо ви често су награ ђи ва ни и
добро при мље ни код публи ке и кри ти ке, a
њихо ву нара тив ну тех ни ку Дин Мов шо виц на -
во ди као раз лог успе шно сти овог сту ди ја. На
при ме ри ма четр на ест фил мо ва,4 Мов шо виц
(2015) ука зу је на темат ски избор и фор му лу, по
којој се у сту ди ју Пик сар обли ку ју при че. Њего -
ва књи га зани мљи ва је као при руч ник наме њен
писци ма, али и као пред ло жак за раз ми шља ње
о томе како се тра ди ци о нал ни моти ви и струк -
тур ни еле мен ти усме не бај ке у фил му пре о бли -
ку ју тако да изра зе савре ме на схвaтања и буду
при јем чи ви сен зи би ли те ту дана шње деце, али
и одра сли ма. Пра ви ла која наво ди пре по зна ју
се и у фил му Лука, па ће ана ли за моти ва има -
ти пола зи ште у њего вим запа жа њи ма.

Инспи ра ци ју за филм о одра ста њу и при ја -
тељ ству реди тељ Енри ко Каза ро за нашао је у
сећа њи ма на соп стве но детињ ство у Лигу ри ји
и дру гар ству са сво јим нај бо љим при ја те љем
Албер том, када је имао два на ест годи на. 

Детињ ство, поро ди ца, туга, зре лост, смрт: уни-
вер зал не теме које су у сре ди шту људ ске егзи -
стен ци је недо вољ но су истра же не у глав ном току
попу лар не кул ту ре (у поре ђе њу са пита њи ма
љуба ви или зло чи на) (Mov sho vitz 2015: 102)5

а Мов шо виц сма тра да бавље ње овим тема ма
чини део успе ха Пик са ро вих фил мо ва. Оне се
обра ђу ју филм ским јези ком, путем фан та стич -
них моти ва који пред гле да о ца изно се визу ел -
но при вла чан „богат егзо ти чан свет (било да су
то чудо ви шта, играч ке, или супер хе ро ји)” (Isto:
1). У склaду са таквом пое ти ком, у Каза ро зи ном
фил му се тема одра ста ња, као про блем на -
лажења и при хва та ња соп стве ног иден ти те та,

обра ђу је путем моти ва чудо ви шта – као мета -
фо ре осе ћа ња раз ли чи то сти прет пу бер тет ског
и пубер тет ског дете та на гра ни ци изме ђу де -
тињ ства и одра слог доба.6 Такав гра нич ни поло -
жај сим бо лич но је пред ста вљен мета мор фо за -
ма: изван воде мор ска чудо ви шта поста ју људи,
док их сва ки додир с водом вра ћа у прво бит ни
облик. 

Поред одре ђе не тема ти ке, јед но од Пик са ро -
вих пра ви ла је и пошто ва ње кул тур не аутен тич -
но сти (Pixar Cul tu ral Trust) у фил мо ви ма чија
је рад ња сме ште на у кон кре тан хро но топ одре -
ђе не земље, а такав филм је и Лука. Хро но топ
је оба ла Лигу ри је и изми шље но место Пор то -
ро со,7 кра јем педе се тих годи на XX века, у
„злат но доба” ита ли јан ске кине ма то гра фи је.
Филм је омаж ита ли јан ској кул ту ри, Каза ро зи -
но „љубав но писмо Ита ли ји”8, са мно го цита та
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ћај но шћу пре ма разли ци или осе тљи во шћу за дру гост”
(Bužinj ska – Mar kov ski 2009: 483). Que er има зна че ње „чудак”
или „осо бе њак” и „у послед њем раз до бљу, дис курс ства ран
око кате го ри је que er насто јао је да под ри је тра ди ци о нал но
при хва та ње опо зи ци је нор ма –од сту па ње и цен тар –мар ги на,
исти чу ћи уме сто тога плу ра ли зам иден ти те та и њихо во очи -
глед но раз ли ко ва ње” (Isto: 501).

4 Фил мо ви које је узео у обзир су: При ча о играч ка ма (Toy
Story, 1995), Багов живот (A Bug’s Life, 1998), При ча о играч -
ка ма 2 (Toy Story 2, 1999), Чудо ви шта из орма ра (Mon sters
Inc., 2001), У потра зи за Немом (Fin ding Nemo, 2003), Неве -
ро ват ни (The Incre di bels, 2004), Ауто мо би ли (Cars, 2006),
Рататуj (Rata to u il le, 2007), Вол-и (Wall-E, 2008), До неба (Up,
2009), При ча о играч ка ма 3 (Toy Story 3, 2010), Хра бра Мери -
да (Bra ve, 2012), Уни вер зи тет за мон стру ме (Mon sters Uni -
ver sity, 2013) и У мојој гла ви (Insi de Out, 2015).

5 Све цита те пре ве ла је Биља на Петро вић.
6 О таквом мета фо рич ном зна че њу чудо ви шта гово ри у

интер вју и ма сам Каза ро за.
7 Име је саста вље но спа ја њем дело ва име на посто је ћих

лигу риј ских гра до ва, Пор то фи на и Мон те ро са.
8 „Део тога је јед но став но моја љубав пре ма том злат ном

пери о ду фил ма и био ско па у Ита ли ји” (в. <https://www.
report wi re.in/inter vi ew-luca-is-my-love-let ter-to-italy-says-
direc tor-enri co-casa ro sa/>).



и реми ни сцен ци ја на дела ита ли јан ских умет -
ни ка (Лео нар да да Вин чи ја, Феде ри ка Фели ни -
ја, Кар ла Коло ди ја и Ита ла Кал ви на), упу ће них
одра слом гле да о цу с одре ђе ним чита лач ким и
гле да лач ким иску ством. 

У скла ду с овим наче лом, мотив мор ског чу -
до ви шта обра ђу је се као дија лог са фол клорном
сли ком чудо ви шта која се кон кре ти за ци јом
про сто ра, сме шта њем рад ње у при мор је Ли гу -
ри је, пре у зи ма из лигу риј ских пре да ња и бај ки.

Инвер зи ја, огле дал ски све то ви

У екс по зи ци ји фил ма, из пер спек ти ве риба -
ра тема ти зу је се демо но ло шко пре да ње са ко -
јим се успо ста вља интер тек сту ал ни дија лог:9

Ђако мо: Чуј, Тома зо, мора мо ли заи ста да пе-
ца мо толи ко бли зу остр ва?

Тома зо: Суви ше бри неш.
Ђако мо: А шта ако су при че исти ни те?
Тома зо: Ма хај де, Ђако мо, ствар но веру јеш у

мор ска чудо ви шта?
Ђако мо: Пре ви ше је чуд них ства ри виђе но у

овим вода ма.
Тома зо: То су само при че. Бап ске при че да

нас оте ра ју са одлич ног места за пеца ње.10

Веза са локал ним фол кло ром успо ста вља се
визу ел ним сред стви ма, црте жом мапе на којој
су с бла гим кари ки ра њем око Мор ског остр ва
у Лигу риј ском мору уцр та на чудо ви шта: мор -
ски носо рог, џинов ска мору на и огром на хобот -
ни ца.11 Њихо вим кари ки ра њем наја вљу је се ху -
мо ри стич ки при ступ фол клор ном моти ву. 

Када угле да ју мор ско чудо ви ште које им кра -
де ства ри из бар ке, риба ри су ужа сну ти. Њихо -
вим стра хом од непо зна тог, Дру гог, у фил му се
моти ви ше лов на чудо ви шта. 

„Сасвим дру га чи је”, оно стра но, про ди ре у
наш свет и при том оста је несхва ће но, или ипак
неси гур но рас ту ма че но. Пре да ње дубо ко дожи -
вља ва ства ри о који ма при по ве да, али не овла да -
ва њима инте лек ту ал но. [...] Пре да ње поста вља
пита ња (Liti 1994: 84–85).

Филм, тако ђе, поста вља пита ње на које се на
кра ју даје екс пли ци тан одго вор. Пита ње је: ко
су мор ска чудо ви шта? Мов шо виц такав посту -
пак види као карак те ри сти чан нара тив ни по -
сту пак у Пик са ро вим фил мо ви ма. 

У наред ној сце ни, чудо ви шти ма из народ не
маште супрот ста вља се под вод ни свет чудо ви -
шта у фик ци о нал ном све ту фил ма. Он се при -
ка зу је као огле да ло људ ског: та бића су антро -
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9 Тер мин инте р тек сту ал ност кори сти се „у основ ном
сми слу и одно си (се) на лите рар не алу зи је и на цита те из
лите рар них и нели те рар них тек сто ва” (Вил ки 2013: 205).

10 Извор ни текст:
Gia co mo: Listen, Tom ma so, do we really need to fish near

the island?
Tom ma so: Eh, you worry too much.
Gia co mo: I don’t know. What if the old sto ri es are true?
Tom ma so: Oh, come on, Gia co mo. You really beli e ve in sea

mon sters?
Gia co mo: Too many stran ge things have been seen in these

waters.
Tom ma so: They’re all just sto ri es. Tall tales to keep us away

from a gre at fis hing spot (Casa ro sa 2021).
11 Пред ста ве мор ских чудо ви шта у лигу риј ском фол кло -

ру наста ла су у сусре ти ма риба ра са вели ким мор ским живо -
ти ња ма, попут ајку ла и мору на. Мор ски носо рог пред ста вља
одјек народ ног виђе ња ајку ле са мал фор ма ци јом гла ве.
Народ на пре да ња гово ре о уто пље ном гуса ру чији се дух
пре тво рио у чудо ви ште у обли ку џинов ске мору не, чува ра
под вод ног бла га; о зма ју из зали ва Сан Фру ту о зо којег је,
пре ма леген ди, савла дао божан ски иза сла ник, и о зми јо ли -
ком Бази ли ску који може да ока ме ни људе и ког је побе дио
Сан Сиро, дру ги епи скоп Ђено ве (Ber ta et. al. 2019: <https://
mon ster mo vi e i ta lia.com /2019/06/08/bes ti a rio-ita lia-leg gen de-
cre a tu re-ligu ria/>). У лигу риј ској бај ци „Човек зелен од алги”,
јунак спа са ва прин це зу од џинов ске хобот ни це која ју је
заро би ла на дале ком остр ву.



по морф на, спо ра зу ме ва ју се људ ским јези ком,
на њихо ву зајед ни цу пре сли ка ни су поро дич ни
одно си и живот у сео ској сре ди ни. Лука је чудо -
ви ште-чобан че које изво ди рибе на пашу и
чезне да види свет изван воде. Поступ ци ма
изне ве ре ног оче ки ва ња и оне о би ча ва ња даје се
сли ка чудо ви шта која нису стра шна, а њихо ва
хума ни зо ва ност упу ћу је на то да фан та стич ни
мотив тре ба раз у ме ти у але го риј ском кљу чу,
као при чу о људи ма и људ ским одно си ма. У
сижеу фил ма укр шта ју се пер спек ти ва људ ског
стра ха од Дру гог (Ерко ле: „Али, ми се боји мо
вас! Ужа са ва те нас и гади те нам се зато што сте
чудо ви шта”)12 и при ка зи ва ње чудо ви шног Дру -
гог као суштин ски људ ског. Мотив лова на мор -
ска чудо ви шта пре пли ће се са глав ном темом
сазре ва ња јуна ка изла ском из зашти ће не воде -
не сре ди не и дола ском на коп но мета мор фо зом
у деча ка. Лов на чудо ви шта је спо ља шња, а
страх уну тра шња пре пре ка коју мора да савла -
да. Сло је ви тост Пик са ро ве филм ске нара ци је
под ра зу ме ва посто ја ње спо ља шњег дога ђај ног
сло ја, суко ба са про тив ни ци ма и уну тра шње
бор бе јуна ка, која тре ба да иза зо ве емпа ти ју
код гле да ла ца: 

[...] више нела год но сти – више при че... тре ба ста -
ви ти јуна ка у нај и за зов ни је могу ће окру же ње [...]
На дубљем нивоу, иде ја мора води ти карак тер
кроз емо тив но путо ва ње [...] Ова нела год ност је
[...] ката ли за тор који под сти че јуна ка да реа гу је,
а у нај бо љим фил мо ви ма да расте и да се мења.
Пик са ро ви лико ви пра ве вели ке кора ке да повра -
те оно што су изгу би ли13 (Mov sho vitz 2015: 3).

У ово ме се пре по зна је струк ту ра народ не
бај ке, коју је у Мор фо ло ги ји бај ке опи сао Проп
и њено пре о бли ко ва ње при ка зи ва њем уну тра -
шњег све та јуна ка и њего ве про ме не. 

Моди фи ка ци ја струк ту ре усме не бај ке

„Аутор бај ке посе же за пое ти ком и фор му -
ла тив но шћу фол клор не бај ке, како би је изме -
нио, про ши рио или паро ди рао њен сми сао”
(Опа чић 2011: 79).

Поме ра ња у одно су на пое ти ку усме не бај ке
у фил му дово де до уно ше ња и спа ја ња еле ме -
на та карак те ри стич них за раз ли чи те обли ке
аутор ске бај ке.14 Она нај пре у уво ду обу хва та ју
заме ну чуде сног фан та стич ним15 (неиз ве сност
да ли чудо ви шта посто је и осе ћа ње стра ха
риба ра), а затим и мета фо рич но и але го риј ско
тума че ње фан та стич ног.16 У але го риј ским бај -
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12 Извор ни текст: 
Erco le: No, but we’re afraid of you. Everyone is hor ri fied

and dis gu sted by you, beca u se you are mon sters (Casa ro sa
2021).

13 Са наве де ним се може упо ре ди ти и тврд ња: „Тема бај -
ке је бор ба за пре вла да ва ње неке тешке ситу а ци је, сиро ма -
штва или неког при род ног недо стат ка, бор ба за лич ну афир -
ма ци ју” (Drn dar ski 1978: 10), као и оде љак: „Гото во сва ки
сце на рио мора има ти при чу и њене јуна ке, рад ња мора бити
сме ште на у про стор но-вре мен ске окви ре, а фол клор ни
моде ли се лако пре по зна ју међу попу лар ним жан ро ви ма
какви су, на при мер, хорор, три лер, исто риј ски спек такл,
фан та сти ка, науч на фан та сти ка, или обр ти са оба ве зним
срећ ним љубав ним исхо дом” (Самар џи ја 2011: 55–56).

14 „Аутор ска бај ка је сти ли зо ва на чуде сна при ча про и за -
шла из фол клор не бај ке која се вре ме ном оса мо ста љу је и
раз ви ја пре вас ход но по наче ли ма умет нич ког (аутор ског)
тек ста. Њен ’пре ла зак’ у писа ну књи жев ност није био могућ
без вид них тран сфор ма ци ја и под ре ђи ва ња дру гим жан ро -
ви ма... Бај ка се бли жи фан та стич ној књи жев но сти, а често
се јавља у ’окси мо рон ском спо ју’ као але го риј ска бај ка (бај -
ка као поуч на при ча; бај ка пара бо ла; бај ка сати ра)” (Опа чић
2011: 79).

15 „Исти на или при вид? [...] Фан та стич но зау зи ма вре ме
те неиз ве сно сти; у тре нут ку када иза бе ре мо један или дру ги
одго вор, напу шта мо фан та стич но како бисмо сту пи ли у
један од њему два бли ска жан ра, чуд но или чуде сно” (Todo -
rov 1987: 29).

16 „Ако оно што чита мо опи су је нат при род ни дога ђај, и
ако због тога речи не тре ба схва ти ти дослов но него у неком



ка ма „јунак нај че шће није људ ско биће... али
носи људ ске осо би не и људ ска осе ћа ња и дожи -
вља ва суд би ну која је на неки начин поуч на”
(Исто: 80). Уз то, хумор који про из ла зи из тога
што се аутор „пои гра ва пре по зна тљи вим моти -
ви ма и сме шта (их) у дру га чи ји кон текст”
(Исто: 83) одго ва ра одли ка ма драм ске бај ке. 

Карак те ри сти ке по који ма се аутор ска бај ка
уда ља ва од фол клор не издво ји ла је Љиља на
Пеши кан-Љушта но вић у раду „Усме на и аутор -
ска бај ка – нацрт за типо ло ги ју одно са” (2009:
9–28). Избор јуна ка и њего во сим бо лич но име -
но ва ње, кон кре тан хро но топ, пси хо ло шка мо -
ти ва ци ја и сазре ва ње, уну тра шња про ме на ју -
на ка, лир ски, хумо ри стич ни, мета фо рич ни и
сим бо лич ни еле мен ти пре по зна ју се и у Луки.
Непро ме њен оста је сре ћан крај типи чан за
усме ну бај ку.

Јунак фол клор не бај ке увек је људ ско биће
(„или људ ско биће чаро ли јом пре тво ре но у
живо ти њу, биљ ку, пред мет...”), јуна ци усме них
бај ки „неи ме но ва ни су или име но ва ни пре ко
свој ста ва” (Исто: 27). Због недо стат ка или ште -
те која му је начи ње на, јунак усме не бај ке одла -
зи од куће, дола зи у додир са нат при род ним,
савла да ва пре пре ке и као побед ник се вра ћа
кући, док је јунак фил ма Лука чудо ви ште које
чезне да види коп не ни свет. Њего во име, Лука
Пагу ро (итал. pagu ro – рак самац), сим бол је
дво стру ко сти њего ве људ ске и живо тињ ске при -
ро де. У скла ду с наче лом nomen est omen, које

се при ме њу је и у име но ва њу дру гих лико ва у
фил му, пре зи ме Пагу ро пове зу је се са осо би -
ном рака сам ца да напу шта сво ју кућу-шкољ ку
када му поста не тесна као што и Лука жели да
напу сти под вод ни свет у скла ду са сво јом радо -
зна лом, сањар ском при ро дом и потре бом за
растом.

Када се Про по ве функ ци је народ не бај ке
при ме не на екс по зи ци ју фил ма, при ме ћу је се
струк тур но пре о кре та ње засно ва но на избо ру
јуна ка-чудо ви шта. Он жели да иза ђе из воде
(Prop 1982: VIII-а Недо ста так: 43), али му ро -
ди те љи то забра њу ју због стра ха од „коп не них
чудо ви шта” (II Јуна ку се изри че забра на: 34).
Упо зна је Албер та, дру го мла до чудо ви ште које
га извла чи на коп но (III Забра на се крши: 35) и
откри ва му спо соб ност пре о бра жа ва ња, учи га
да хода и како да савла да страх (XII Прва дари -
ва о че ва функ ци ја: 47, XIII Јунак реа гу је на по-
ступ ке буду ћег даро дав ца: 49, XIV Јунак сти че
чароб но сред ство: 51). Када роди те љи откри ју
да је Лука био на коп ну (IV Рас пи ти ва ње: 36, V
Ода ва ње: 36), мај ка одлу чу је да га поша љу на
дно оке а на, код стри ца Уга (VIII Нано ше ње
ште те: 38). Сре ди шњи део фил ма почи ње бек -
ством од куће (XI Јунак напу шта кућу: 46),
Албер то у функ ци ји пома га ча води Луку у град
Пор то ро со да би дошли до веспе (чароб ни пред -
мет) која тре ба да их одве де у свет, сло бо ду и
аван ту ру (XV 2 Јуна ка воде на место где се нала -
зи пред мет за којим тра га: 56).

Струк ту ра фол клор не бај ке изо кре ће се нај -
пре тиме што је јунак нат при род но, а не људ -
ско биће. Уме сто нео д ре ђе ног про сто ра народ -
не бај ке, он из фан та стич ног под вод ног све та
ула зи у реал ни про стор гра да у коме се спре ма
лов на чудо ви шта. У град ула зи зајед но са при -
ја те љем-помоћ ни ком, у потра зи за веспом која
доби ја зна че ње чароб ног пред ме та. Изо кре ћу
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дру гом сми слу, који нас, опет, упу ћу је на нешто што уоп ште
није нат при род но, за фан та стич но тада места више нема.
Посто ји чита ва гра на књи жев них под жан ро ва изме ђу фан -
та стич ног (које при па да оном типу тек сто ва који се мора ју
чита ти дослов но) и чисте але го ри је, која задр жа ва само дру -
го, але го риј ско зна че ње” (Todo rov 1987: 69). Чини се да се
фан та сти ка у фил му Лука нала зи на гра ни ци изме ђу дослов -
ног раз у ме ва ња фан та стич ног и њего вог але го риј ског зна -
чења.



се и функ ци је ште то чи не и помоћ ни ка. Роди -
те љи доби ја ју уло гу ште то чи не јер у жељи да
зашти те јуна ка спу та ва ју његов раз вој, а Албер -
то („лош ути цај” са ста но ви шта поро ди це),
извла че ћи Луку из зашти ће не сре ди не, доби ја
уло гу дари ва о ца-пома га ча. Функ ци ја пома га ча
поме ра се ка увод ном делу фил ма као супрот -
ност ште то чи ни, роди те љи ма који се пара док -
сал но нала зе у самом зашти ће ном про сто ру. 

Чудо ви шта су на коп ну пре о бра же на у деча -
ке, пре о бра жај има и заштит ну уло гу пре ру ша -
ва ња и на нивоу дога ђа ја извор је стал не напе -
то сти због могу ћег откри ва ња чудо ви шта у до -
ди ру са водом и хумо ра због непо зна ва ња пра -
ви ла пона ша ња у људ ском све ту. С дру ге стра -
не, позна те осо би не чудо ви шта народ них бај ки
пре сли ка ва ју се на лик про тив ни ка.

Мов шо виц издва ја типич не Пик са ро ве функ-
ци је лико ва, исти чу ћи да су сви уско пове за ни
с основ ном иде јом при че. Посеб ну уло гу има ју
про тив ни ци и помоћ ни ци.

Лука има три помоћ ни ка, три про тив ни ка, а
так ми че ње у пли ва њу, једе њу пасте и бици кли -
ра њу, хумор но је озна че но као „тра ди ци о нал ни
епски три а тлон”, у чему се пре по зна је фор му -
ла тив но кори шће ње бро ја три у бај ка ма. 

Tри типич на про тив ни ка Пик са ро вих фил -
мо ва су: добро на ме ран, про тив ник из убе ђе ња
који заме њу је функ ци ју про тив ни ка функ ци јом
пома га ча и истин ски зао про тив ник (Mov sho -
vitz 2015: 73–80).

Добро на ме ран про тив ник су роди те љи, који
има ју функ ци ју ште то чи не, чиме је изра же на
импли цит на кри ти ка роди тељ ског пре за шти ћи -
ва ња. У сре ди шњем делу они доби ја ју функ ци -
ју про го ни те ља (у гра ду про го не јуна ка да би га
спа си ли.)

Маси мо (од лат. Maxi mus – нај ве ћи) носи
сим бо лич но име у скла ду са изгле дом и карак -

те ром. Он је рибар и из лич ног убе ђе ња ловац
на чудо ви шта који од про тив ни ка поста је по -
моћ ник када упо зна и схва ти људ ске вред но сти
чудо ви шта-деча ка који му пома жу у рибо ло ву
да би зара ди ли новац за улог у так ми че њу. У
овом лику се тако ђе кри је и аспе кат раз ли чи -
то сти самог јуна ка. Маси мо је јед но рук, али
јед ном руком све може да ура ди, па је њего ва
вели чи на и у при хва та њу соп стве не раз ли чи то -
сти, што је пут који и Лука мора да про ђе. На
кра ју фил ма он даје одго вор на поста вље но
пита ње о томе ко су чудо ви шта: „Ја знам ко су
они. Они су Лука и Албер то. И они су побед ни -
ци.”17 Про ме на функ ци је овог лика гово ри о
потвр ди људ ско сти чудо ви шта и дру штве ној
про ме ни која под ра зу ме ва при хва та ње Дру гог
задр жа ва ју ћи тако оба ве зан сре ћан крај народ -
них бај ки. 

Типи чан зао про тив ник име но ван је иро нич -
но: Ерко ле Вискон ти. Њего во име асо ци ра исто-
вре ме но на мит ског јуна ка и пле мић ку сред њо -
ве ков ну ита ли јан ску поро ди цу Вискон ти. Име
Ерко ле наста ло је од грч ког Herac les одно сно
латин ског Her cu les, чиме се пове зу је са мито ви -
ма о Хера клу и њего вим под ви зи ма, међу који -
ма је и уби ја ње чудо ви шта, Хидре. Хера кле је
паро ди ран у антич ким коме ди ја ма, а овде се
чини да је паро ди ја дво смер на и обу хва та паро -
ди ра ње мита о херо ју, уби ци чудо ви шта и руга -
ње лову на чудо ви шта у фил му. Ерко ле је при -
ка зан кари ка ту рал но као ста ри ји адо ле сцент са
тек никлим брчи ћи ма, вели ког носа, на веспи.
Пре ко раме на уме сто Хера кло ве лавље коже
носи пре ба чен џем пер у скла ду са модом сре -
ди ном XX века и има два послу шни ка који га
пра те. Попут чудо ви шта у бај ка ма он осе ћа
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17 Mas si mo: I know who they are. They are Luca and Alber -
to, and... they are the win ners (Casa ro sa 2021).



Луку и Албер та по мири су и пре ти про жди ра -
њем: „Слу шај, мали, ја децу као што си ти једем
за дору чак. Само их умо чим у топлу чоко ла ду
и (ам)... гото ви сте!”18 Он је и паро диј ски „чувар
бла га”, који чува пред ме те, веспу и џем пер, а
зло ста вља људе. Паро ди ра њем и пре сли ка ва -
њем тип ских осо би на чудо ви шта усме не тра ди -
ци је на људ ски лик про тив ни ка пору чу је се да
је зло у чове ку оно што је истин ски чудо ви шно.
Ерко ле је тако ђе и оли че ње незре ло сти, јер је
већ гото во одра стао, а ужи ва у так ми че њу са
мла ђи ма од себе.

Тра ди ци о нал ни мотив уби ја ња чудо ви шта
(зма ја, ажда је) кар не вал ски се извр ће тако што
се мит ско ста вља у кон текст мар ке тин шког,
потро шач ког дру штва чиме се про из во де бур -
леск ни ефек ти, што је карак те ри сти чан посту -
пак драм ских бај ки. Спон зор Купа Пор то ро са,
маски ра на госпо ђа с брко ви ма од сла ме и тро -
зуп цем-метлом, узви ку је: „Ја сам Ђор ђо Ђор -
ђи ни, уби ца мор ских чудо ви шта и оми ље ни
доба вљач тесте ни не!”19 Паро ди ра ње се овде
пости же асо ци ја тив ним пове зи ва њем са леген -
дом о Све том Ђор ђу. 

Лико ви помоћ ни ка – тема при ја тељ ства 
и моди фи ка ци ја струк ту ре обре да 

ини ци ја ци је

Од три лика који има ју функ ци ју пома га ча
два су Луки ни при ја те љи. У воде ном све ту
помоћ ник је бака која подр жа ва Лукин изла зак
на коп но, Албер то је нај зна чај ни ји за Луки но
осна жи ва ње, а девој чи ца Ђули ја, лик помоћ ни -
ка из дру гог све та, пома же му да откри је сво је
истин ске жеље и про ме ни циљ и пред мет по -
тра ге од вечи те сло бо де и аван ту ре (веспа) ка
обра зо ва њу (књи ге и шко ла). Уну тра шња про -

ме на одго ва ра пое ти ци аутор ске бај ке у којој се
јунак „мења изну тра, пси хо ло шки сазре ва, че -
сто пре ла зе ћи пут од нагон ске ’неу љу ђе но сти’
детињ ства до укла па ња у дру штво” (Пеши кан-
-Љушта но вић 2009: 18).

Струк ту ра бај ке у осно ви има струк ту ру
обре да ини ци ја ци је (Проп 2013), који се састо -
ји из три фазе: пре ли ми нал не/одва ја ња, лими -
нал не/тран зи тив не и пост ли ми нал не/агре га ци -
је. У фил му је, међу тим, овај модел уне ко ли ко
изме њен. При ја тељ ство, зајед ни штво које се
раз ви ја у дру же њу, зајед нич ким циље ви ма и
кон фликт ним рази ла же њи ма дово ди до про ме -
не и сазре ва ња јуна ка које се не завр ша ва пре -
ла ском из јед ног обли ка у дру ги, него при хва -
та њем чудо ви шног. „Лими нал на фаза поме ра
раз ли ке које иза зи ва ју кул тур не поде ле, јер они
који деле лими нал но иску ство раз ви ја ју посеб -
ну врсту при ја тељ ства” (McDa niel 2019: 211).
Џеј ми Мак да ни јел изно си став о про гре сив ном
моде лу ини ци ја ци је која има „инклу зив не ква -
ли те те” (2019: 211), јер се уме сто лине ар ног
пре ла за под ра зу ме ва задр жа ва ње дво стру ке
при ро де јуна ка. Ова кво пре о бли ко ва ње одго ва -
ра савре ме ним схва та њи ма одно са пре ма Дру -
гом и дру га чи јем и при хва та њу раз ли чи то сти
као важној дру штве ној теми.

Може се рећи да заплет почи ње одва ја њем
Луке из пре ли ми нал ног зашти ће ног про сто ра
дома и поро ди це (облик чудо ви шта), сре ди шњи
део фил ма је про ла зак кроз лими нал ну фазу
(дво стру кост и скри ва ње чудо ви шно сти), a крај
је агре га ци ја (при хва та ње дво стру ко сти, могућ -
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18 Erco le: Listen, pic co let to, I eat kids like you for bre ak fast.
I dunk them in my cioc co la ta and (mimics chom ping)... fini ti!
(Casa ro sa 2021).

19 Woman: It is I, Gior gio Gior gi o ni! Slayer of sea mon sters
and belo ved pur veyor of pasta! (Casa ro sa 2021).



но сти мета мор фо за које оста ју и у ново сте -
ченој дру штве ној уло зи, Луки ном пола ску у
шко лу).20

Лико ви Луке и Албер та су кон траст ни, Ал -
бер то је уса мљен и напу штен дечак-чудо ви ште
који живи сло бод но, без роди тељ ског над зо ра,
док је Лука добро чуван у роди тељ ском дому.
Албер то је тај који пома же Луки да иза ђе из
зашти ће ног про сто ра. Лајт мо тив фил ма су ре -
чи: „Тиши на, Бру но!”21 које би могле има ти и
сим бо лич но магиј ско зна че ње и озна ча ва ју бунт
и супрот ста вља ње соп стве ним стра хо ви ма, као
начин да се про ђе кроз иску ше ња ини ци ја ци је: 

Албер то: Хеј, хеј, хеј, знам шта је твој про -
блем, имаш Бру на у гла ви.

Лука: Бру на?
Албер то: Да, то се и мени поне кад дого ди:

„Албер то, ти то не можеш”, „Албер то, поги ну -
ћеш”, „Албер то, не ста вљај то у уста!” Не слу шај
глу пог Бру на!

Лука: Зашто се зове Бру но?
Албер то: Не знам. Није бит но, назо ви га како

хоћеш. Ућут кај га. Реци му: „Silen zio, Bru no!”22

Зајед нич ка жеља за про ме ном (сим бо лич но,
побе дом Ерко ла у три а тло ну) пове зу је лико ве
Луке, Албер та и Ђули је, која њихо во зајед ни -
штво озна ча ва као бити аут сај дер.

Сим бо ли ка сања ре ња и про стор на 
вер ти ка ла

Чежња за духов ним растом јуна ка пред ста -
вље на је њего вим сања ре њи ма о вер ти кал ном
кре та њу. Жеља за изла ском из зашти ће ног про -
сто ра и недо ста так хра бро сти изра же ни су
сања ре њем о про би ја њу воде не повр ши не која
се непро пу стљи во сави ја као да је од чвр сте

ела стич не мате ри је. То је сим бо ли ка јуна ко вог
интра у те ри ног ста ња, „дубо ког мате рин ства во -
да” (Башлар 1998: 22).

Сања ре ње о сло бо ди као успо ну на веспи до
Месе ца пре тва ра се у кошмар ни пад у понор.
Сан је израз мит ске има ги на ци је у којој се вода
пре сли ка ва на небо. „Има ги на ци ји је стал но
потреб на дија лек ти ка... После укр шта ња, риба
лети и пли ва” (Башлар 1998: 71). Сања ре ње се
пре тва ра у сим бо лич ни кошмар ни сан, израз
стра ха и пред ста вља анти ци па ци ју мај чи не
одлу ке о казни. Ноћ но небо је пре сли ка ни оке -
ан којим лете рибе, а додир Месе ца, сим бо ла
мај ке, додир је вели ке вла жне рибе која јуна ка
вра ћа у облик чудо ви шта и суноврaћује у
понор. 

Од свих мета фо ра, мета фо ре виси не, узди за -
ња, дуби не, спу шта ња, пада су у пра вом сми слу
акси о мат ске мета фо ре. [...] Ове сли ке има ју изу -
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20 У фил му се успо ста вља дија лог са Пино ки јем Кар ла
Коло ди ја (Car lo Col lo di). Пино кио је сим бол ита ли јан ске кул -
ту ре и у фил му се поја вљу је у тре нут ку када Лука откри ва
књи ге међу који ма је и Пино кио. За раз ли ку од Пино ки ја
који се пово ди за лошим дру штвом да би на кра ју одра стао
и постао пра ви дечак, Лука тек под ути ца јем дру штва сазре -
ва. Пино кио се после неко ли ко мета мор фо за пре о бра жа ва
у људ ско биће, њего ва про ме на је лине ар на док Лука задр -
жа ва свој чудо ви шни део, што је у скла ду са савре ме ном
педа го ги јом и иде о ло ги јом. Пино кио се ољу ђен вра ћа шко -
ли, а Лука тек откри ва шко лу и сво ју жељу за уче њем као
добро вољ ним одба ци ва њем нео гра ни че не сло бо де детињ -
ства.

21 Silen zio, Bru no!
22 Извор ни текст: 
Alber to: Hey, hey, hey. I know your pro blem. You’ve got a

Bru no in your head.
Luca: A Bru no?
Alber to: Yeah. I get one, too, some ti mes. „Alber to, you

can’t.” „Alber to, you’re gon na die.” „Alber to, don’t put that in
your mouth.” Luca, it’s sim ple. Don’t listen to stu pid Bru no.

Luca: Why is his name Bru no?
Alber to: I don’t care. It doesn’t mat ter. Call him wha te ver

you want. Shut him up. Say, „Silen zio, Bru no” (Casa ro sa 2021).



зет ну сна гу: оне упра вља ју дија лек ти ком оду ше -
вље ња и теско бе (Башлар 2001: 18). 

У Луки ном сну додир са водом и суно врат у
дуби ну вра ћа ју га у прво бит но ста ње супрот но
њего вом духов ном расту. „За амби ва лент но са -
ња ре ње, вода, суп стан ца живо та, тако ђе је и
суп стан ца смр ти” (Башлар 1998: 98). Успон до
Месе ца је и цитат Каза ро зи ног крат ког фил ма
La Luna, који тако ђе мета фо рич но пред ста вља
поро дич не одно се. 

Про ме на јуна ка (у ширем сми слу и дру штва)
под ра зу ме ва одба ци ва ње мит ског и при хва та -
ње раци о нал ног науч ног обја шње ња уни вер зу -
ма и чове ка. Од девој чи це Ђули је Лука сазна је
да све тло сти на небу нису рибе, него зве зде и да
посто ји нау ка која се бави космо сом. Са откри -
ва њем науч ног зна ња јунак се мења, па је сну о
лету до Месе ца међу риба ма анти те за њего во
сања ре ње о пла не та ма. Науч но зна ње заме њу -
је пред на уч но мишље ње пре да ња и мит ску
космо го ни ју чиме се импли цит но пру жа поу ка
о важно сти обра зо ва ња да би се раз у мео свет и
да би се раз у мео Дру ги.

Про стор на вер ти ка ла је вер ти ка ла духов ног
раз во ја јуна ка; 

живот душе, све тана не и уздр жа не емо ци је, сва
нада ња, сва стра хо ва ња, све морал не сна ге веза -
не за будућ ност има ју вер ти кал ну дифе рен ци ја -
лу (Башлар 2001: 17). 

Небо и сун це су супрот ност дну оке а на, које је
сим бо ли чан про стор духов не смр ти која под ра -
зу ме ва пре ста нак кре та ња и само ћу, што је илу -
стро ва но опи сом дна оке а на: 

Уго: Нарав но, нема сун че ве све тло сти, али
иона ко нема ниче га да се види. Или ради. Само

ти и тво је мисли и све кито ве изну три це које мо -
жеш поје сти. Кома ди ћи само доплу та ју у тво ја
уста. Не можеш их зау ста ви ти. Не можеш их
виде ти.23

Изла зак на коп но је поче так про ме не која
под ра зу ме ва упо зна ва ње себе у одно си ма са
дру ги ма, пре пу шта ње живо ту – сим бо ли чан
скок са твр ђа ве и узвик: „Узми ме, сило теже!”24

а „Земљи на тежа је непо сре дан људ ски пси хич -
ки закон (...) она је суд би на коју тре ба побе ди -
ти” (Исто: 70).

У Луки ним сно ви ма вер ти кал но кре та ње је
сим бол тежње ка духов ном напре до ва њу које се
пости же зна њем. 

Закљу чак

Може се закљу чи ти да је филм ска при ча о
одра ста њу – Лука – изгра ђе на на моти ву чудо -
ви шта као мета фо ри раз ли чи то сти и на укр -
шта њу филм ске пред ста ве чудо ви шта-деча ка
са сли ком чудо ви шта из народ них пре да ња која
је засно ва на на људ ском стра ху од непо зна тог
и дру га чи јег. Фол клор на сли ка чудо ви шта се
декон стру и ше да би се пре не ле пору кe о упо -
зна ва њу и при хва та њу Дру гог и соп стве не дру -
го сти и о зна ча ју зна ња и науч ног мишље ња
наспрам при ми тив ног схва та ња. У скла ду са
таквом наме ром ауто ра у фил му се с дру ге
стра не паро диј ски алу ди ра на Хера кла и Све -
тог Ђор ђа као уби це чудо ви шта, а тра ди ци о нал -
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23 Извор ни текст: 
Ugo: Sure, the re’s no sun light, but the re’s not hing to see

anyway. Or do. It’s just you and your tho ughts, and all the
whale car cass you can eat. Lit tle bits of it just flo at into your
mouth. You can’t stop it. You can’t see it (Casa ro sa 2021).

24 Извор ни текст: 
Luca: Take mi, gra vity! (Casa ro sa 2021).



не осо би не чудо ви шта из народ них бај ки се
инвер зи јом пре сли ка ва ју на Ерко ла, лов ца на
чудо ви шта.

При ча о ини ци ја ци ји јуна ка у осно ви има
моди фи ко ва ну струк ту ру народ не бај ке. Лико -
ви су пси хо ло шки моти ви са ни, јуна ко ва уну -
тра шња ста ња пред ста вље на су њего вим сања -
ре њи ма и сно ви ма, хро но топ је кон кре ти зо ван,
а функ ци је лико ва ште то чи не и пома га ча изме -
ње не. Еле мен ти пре о бли ко ва ња струк ту ре на -
род не бај ке у фил му чине да филм попри ма
осо би не жан ро ва але го риј ске25 и драм ске бајке.

У скла ду са схва та њем о при хва та њу раз ли -
чи то сти, ини ци ја ци ја јуна ка није лине ар ни пре -
лаз из пре ли ми нал не у лими нал ну фазу и
затим у фазу агре га ци је, већ под ра зу ме ва про -
ме ну, као задр жа ва ње и при хва та ње раз ли чи -
тих аспе ка та иден ти те та јер јунак не губи спо -
соб ност ревер зи бил них мета мор фо за.

Лука се укла па у пое ти ку и пра ви ла нара ци -
је Пик са ро вих фил мо ва који се пока зу ју као
при јем чи ви и деци, због уни вер зал но сти тема,
основ не струк ту ре бај ке, фан та сти ке и хумо ра,
и одра слом интер ак тив ном гле да о цу који у
фил му може да пре по зна низ алу зи ја и на дела
ита ли јан ске и попу лар не кул ту ре уоп ште. Фор -
му ла тив ност која под ра зу ме ва поста вља ње
пита ња на почет ку, на које се на кра ју даје одго -
вор, тач но одре ђе не функ ци је лико ва, супрот -
ста вља ње ста во ва како би се изгра ди ли сна жни
спо ља шњи и уну тра шњи суко би и иза зва ла
емпа ти ја гле да ла ца пре ма јуна ку, чине про ми -
шљен низ умет нич ких посту па ка који ма се у

поп кул ту ри успе шно обра ђу ју тра ди ци о нал ни
моти ви да би се истра жи ле уни вер зал не теме и
изра зи ла схва та ња савре ме ног дру штва.

Пик са ро ва при ча о неда ћа ма јуна ка задр жа -
ва тра ди ци о на лан сре ћан крај који дете ту даје
наду, нена ме тљи во и на хумо ри сти чан начин
пру жа ју ћи поу ку. Бај ке

упо зо ра ва ју да се они који су одвећ боја жљи ви и
уско гру ди да се упу сте у ризик нала же ња себе,
мора ју поми ри ти са јед но лич ним живо та ре њем
– ако их не заде си и гора суд би на (Betel hajm
1979: 38). 

Уни вер зал на пору ка бај ки у фил му Лука саже -
та је у њего вој кри ла ти ци, као охра бре ње јуна -
ка и гле да о ца: Silen zio, Bru no!
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Bilja na T. PETRO VIĆ

А SEA MON STER MOTIF 
IN THE ANI MA TED MOVIE LUCA

BY ENRI CO CASA RO SA

Sum mary

This paper discus ses the tre at ment of a sea mon ster
motif in Pixar’s (Disney’s) ani ma ted movie Luca (2021)
by Enri co Casa ro sa. The means by which the fol klo re
ima ge of the mon ster is recon fi gu red, the metap ho ri cal
and alle go ri cal inter pre ta tion of the mon ster and the
modi fi ca tion of struc tu re of the fairy tale in the basis of
the story abo ut matu ra tion as accep ting one’s own iden -
tity are analyzed. The rules of storytel ling in Pixar’s films
are poin ted out, which is also recog ni za ble in the movie
Luca.

Keywords: mon ster motif, matu ra tion, iden tity, the
Other, fairy tale struc tu re, Luca, Pixar 
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САЖЕ ТАК: У раду се бави мо истра жи ва њем дија -
хро ниј ске вред но сне тран сфор ма ци је зле виле (ште -
то чи не), про ма тра ју ћи пута њу од Успа ва не лепо ти це
Шар ла Пероа, одно сно Успа ва не лепо ти це бра ће Грим
до фил ма Грда на Робер та Стром бер га из 2014. годи не.
Пока за ће мо како је у игра ном фил му дошло не само
до поме ра ња тежи шта са прин це зе – успа ва не лепо ти -
це на лик вешти це, већ и како је функ ци ја типа ште то -
чи не Вла ди ми ра Про па у савре ме ном фил му вред но -
сно изме ње на, про бле ма ти зо ва на и у изве сном сми слу
уки ну та. Тако ђе, до те суштин ске изме не у струк ту ри
и логи ци филм ске бај ке дошло је посте пе но јер је уки -
да ње вред но сне пола ри за ци је изве де но у Дизни је вом
црта ном фил му Успа ва на лепо ти ца (1959). С обзи ром
на то да су пред ло шци игра ног фил ма реа ли зо ва ни у
раз ли чи тим меди ји ма, кори сти ће мо се сазна њи ма из
под руч ја тео ри је цитат но сти, интер тек сту ал но сти и
интер ме ди јал но сти. Пока за ће мо како је филм ска адап-
та ци ја про бле ма ти зо ва ла однос род них сте ре о ти па
жен ских и мушких лико ва, фол клор них вред но сти и
однос тра ди ци о нал них и нових бај ков них кодо ва.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: бај ка, филм, Успа ва на лепо ти ца,
Грда на, филмска адап та ци ја, инте р тексту ал ност, интер -
ме ди јал ност

Увод

Аутор ска бај ка је жан ров ски поли морф на
при по ве дач ка фор ма, која се кроз сво ју исто -
ри ју мења ла у раз ли чи тим сме ро ви ма и обли -

ци ма. Она је „сти ли зо ва на чуде сна при ча про -
и за шла из фол клор не бај ке која се, вре ме ном,
оса мо ста љу је и раз ви ја пре вас ход но по наче ли -
ма умет нич ког (аутор ског) тек ста”, те се при -
бли жа ва фан та сти ци (Опа чић 2010: 5). Задр жа -
ва ју ћи моти ве, јуна ке, па чак и дело ве тек ста,
нове аутор ске бај ке нај пре под се ћа ју на дела-
-прет ход ни ке или дела-савре ме ни ке, потом до -
но се позна те при че на нове начи не и пози ва ју
на њихо ва понов на чита ња, ревизи ју, те ути чу
на пре и спи ти ва ње или руше ње посто је ћих дру -
штве них кодо ва, књи жев не и тра ди ци је дру гих
умет но сти и, нај зад, поста вља ју нова пита ња
или наче ла.

У жељи да се депа три јар ха ли зу је жанр, бројни
писци тру де се да рекон тек сту а ли зу ју, „допи шу”,
ремо де лу ју кул тур не/пол не/соци јал не ма три це
које про мо ви ше тра ди ци о нал на бај ка (Опа чић
2011: 31). 

Међу нај зна чај ни јим јесте и репо зи ци о ни ра ње
жен ских лико ва.1 Под при ти ском нових чита ња
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1 Седам де се тих годи на XX века, мада је тога било и у

прет ход ним дека да ма, спи са те љи це, науч ни це и акти вист -
ки ње обја вљу ју радо ве који се баве засту пље но шћу жен ских
лико ва и начи на на који се они при ка зу ју у раз ли чи тим писа -
ним дели ма.



бај ке, дола зи до пре о бли ко ва ња јуна ки ња које
у све мањој мери бива ју пасив не и зави сне од
прин че вог пољуп ца, те се мно го актив ни је боре
за реа ли за ци ју сво јих циље ва.2 Буду ћи да са -
време ни црта ни, одно сно ани ми ра ни и игра ни
фил мо ви често посе жу за бај ков ним сиже и ма,
иста тен ден ци ја при ме ћу је се и у овим умет но -
сти ма.

Дизни је ве прин це зе ради кал но мења ју сво ју
уло гу. Још зна чај ни ји корак учи њен је када већ
позна та анти ју на ки ња поста је глав ни актер и
доби ја функ ци ју оне која пре суд но обли ку је
рад њу игра ног фил ма. Међу таквим је и екра -
ни зо ва но дело под нази вом Грда на (Male fi cent,
2014) Робер та Стром бер га (Robert Strom berg),
које се висо ко ран ги ра ло на лестви ци гле да но -
сти.3 Задр жа ва се позна та при ча и интер пре ти -
ра на нов начин, те се осла ња на посто је ћу тра -
ди ци ју, али нуди и нови угао „чита ња” позна тог
интер на ци о нал ног моти ва.4

С обзи ром на то да је игра ни филм заси ћен
садр жа ји ма пре у зе тим из сво јих пред ло жа ка,
за ана ли зи ра ње ће бити зна чај на интер тек сту -
ал ност под којом ћемо под ра зу ме ва ти „однос
међу књи жев ним тек сто ви ма у којем је за разу -
ми је ва ње јед ног дје ла важно позна ва ње дру го -
га, при чему је та рела ци ја испу ње на зна че њем”
(Mako vić 1988: 7). Како се цитат не рела ци је
оства ру ју и изме ђу раз ли чи тих меди ја, има ће -
мо у виду и инте р ме ди јал ност, а под њом ћемо
под ра зу ме ва ти „посту пак којим се струк ту ре и
мате ри ја ли карак те ри стич ни за један медиј
пре но се у дру ги” (Pavli čić 1988: 170). За раз  уме -
ва ње тога каквим се сред стви ма слу жио филм
осло ни ће мо се на сазна ња из под руч ја тео ри је
филм ских адап та ци ја. 

Пре ма Хрво ју Тур ко ви ћу (2008: 16), филм је
„мул ти ме диј ски” и пред ста вља ком би на ци ју ви-
ше умет но сти (фото гра фи ја, сли кар ство, архи -

тек ту ра, позо ри ште, музи ка, књи жев ност и др.),
са који ма дели тек сту ал ни, визу ел ни и ауди тив -
ни план. Под филм ском адап та ци јом под ра зу -
ме ва ће мо ауто ров ства ра лач ки про цес интер -
пре та ци је током које се садр жа ји тран сфор -
мишу (дода ју, оду зи ма ју и ком би ну ју) путем
посту па ка карак те ри стич них за филм, како би
се дело при ла го ди ло новој свр си. За Дубрав ку
Ора ић, филм ски цита ти могу оства ри ти функ -
ци ју репре зен та ци је туђег тек ста и туђе кул туре
(где се потвр ђу је посто је ћа кул тур на тра дици -
ја и кон вен ци о нал ни однос пре ма чита о че вом
оче ки ва њу, чиме се чува или ства ра кул тур ни
канон у том сми слу) или функ ци ју пре зен та ци -
је самог себе и сво је кул ту ре (где се исти че свој
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2 „Из уве ре ња да је патри јар хал на кул ту ра нео прав да но
поти сну ла сижее актив них, а исти ца ла лико ве пасив них
жена, обја вљу ју се анто ло ги је усме них бај ки у који ма пре о -
вла ђу ју лико ви хра брих херо и на које оства ру ју свој циљ”
(Опа чић 2011: 31). Међу такви ма су: Оми ље не народ не бај ке
све та Џејн Јолен (Jane Yolen, Favo u ri te Folk ta les from Aro und
the World, 1986), Бај ке ста рих жена Анђе ле Картeр (Ange la
Car ter, The Old Wives’ Fairy Tale Book, 1990) и дру ге (Исто).
Инте ре сант но је да је Џејн Јолен више пута кроз раз ли чи те
жан ро ве обра ди ла мотив Трно ве Ружи це, а пои гра ва ју ћи се
њим изне дри ла паро ди ју „Прин це за која није хте ла да спа -
ва” (1965), „Успа ва ну руго бу” (1981), „Три на е сту вилу” (1985),
сли ков ни цу Успа ва на лепо ти ца (1986) и Трно ву Ружи цу (Briar
Rose, 1992), роман за мла де (Исто: 32).

3 Nash Inter na ti o nal Ser vi ces, LLC. Annual Movie Chart
2014.

4 Aутори видео-наја ве (tra i ler) за игра ни филм цитирају
епи зо ду баца ња кле тве која је засту пље на у ани ми ра ном
пред ло шку из 1959. годи не. Интер ме ди јал не везе осна же не
су умет ну тим тек стом: „Зна те ту бај ку / Сада откриј те исти -
ну” („You know the tale / Now you find out the truth”; IMDB,
2014 – пре ве ла С. Кање вац). Тиме се екс пли цит но рефе ри -
ше на пред ло жак, одно сно екра ни за ци ју „при че иза при че”.
То потвр ђу је и про дук циј ска кућа: „Истра жи те неис при ча ну
при чу о Дизни је вом нај сли ко ви ти јем зли ков цу у овом злоб -
но зани мљи вом обр ту у одно су на кла сич ну Успа ва ну лепо -
ти цу” („Explo re the untold story of Disney’s most ico nic vil -
lain in this wic kedly fun twist on the clas sic Sle e ping Bea uty”;
Shop Desney – пре ве ла С. Кање вац). 



зна чај и „свој ори ги нал ни поло жај у суста ву
кул ту ре и ауто ро во осе буј но схва ћа ње тра ди ци -
је које мења и гру бо врши кон вен ци о нал ни
обзор рецеп тив ног оче ки ва ња” [1988: 141], те
на тај начин пот ко па ва, деста би ли зу је и руши
посто је ћи кул тур ни канон). 

Тран сфор ма ци ја укле те прин це зе 
у спо ред ну јуна ки њу

У обе писа не вер зи је, као и код ани ми ра ног
фил ма, прин це за5 је поста вље на у цен тар зби -
ва ња, о чему све до че и насло ви сва три дела.
Она при па да нај ви шем дру штве ном сло ју, по -
то мак је вла да ра из све та људи. Реч је о пасив -
ној јуна ки њи чија је пута ња кру жна, а кре та ње
стро го огра ни че но. Њена актив ни ја пози ци ја у
тек сту ал ним пред ло шци ма огле да се само у
оби ла ску двор ца и у поме ну том сужи во ту са
прин цем, што ани ми ра ни филм уки да6. Одр жа -
ва ју се род не пред ста ве при пи си ва не жен ским
лико ви ма: уло га мај ке, дома ћи це, осо бе која
бри не о деци и живо ти ња ма, него ва те љи це,
вер не супру ге сме ште не уну тар дома и сл.
Карак те ри за ци је јуна ки ње код Пероа (Char les
Per ra ult) и бра ће Грим (Jacob Grimm, Wil helm
Grimm) надок на ђу је ани ми ра ни филм. Она
први пут доби ја име Ауро ра, као и глас,7 а кре -
и ра се и њен визу ел ни иден ти тет. Ауто ри8 овог
дела теже и да је поме ре на ста ту сној лестви ци
(њена оде ћа, изглед дома, однос пре ма коли би
– све упу ћу је на то да је она сео ска девој ка),
изме не њену пози ци ју моћи (виле до но се одлу -
ке, одре ђу ју пра ви ла пона ша ња, дина ми ку
живље ња и изри чу забра не), потом ола ба ве
струк ту ре поро дич не зајед ни це (иако сво је со -
ци јал не одно се засни ва у живо ту са вила ма,
њена нај ве ћа интер ак ци ја успо ста вља се на ре -

ла ци ји са живо ти ња ма и при ро дом), те је „наве -
ду” на живот на међи изме ђу њеног све та, све -
та људи, и туђег, демон ског све та. Могло би се
рећи да је прин це за дис ло ци ра на у „про ши ре -
ни” про стор дома ћин ства при вре ме не поро ди -
це, чиме су гра ни це њеног борав ка поме ре не са
све та уну тар зиди на двор ца на скрај ну ту коли -
бу окру же ну шумом.9 Такав избор хро но то па
могао би наго ве шта ва ти про ме не у пред ста ви
вред но сне струк ту ре жен ских лико ва, успо ста -
вље не на рела ци ји жена – при ро да, свет при ро -
де – свет кул ту ре и свет демо на – свет људи. У
Стром бер го вом фил му, Ауро ра је спо ре дан
лик, у зна чај ној мери оста ју ћи носи лац род них
сте ре о ти па жена засту пље них у ани ми ра ном
пред ло шку, али по буђе њу из сна зна чај но се
акти ви ра. Међу тим, она поста је важна за, ре -
кли бисмо, интра филм ско обли ко ва ње дру гих
лико ва. Њене ката ли за тор ске уло ге могли би -
смо обје ди ни ти у три гру пе. Прва би обу хва тала
уло гу носи о ца усло жње не сим бо ли ке „буђе ња”,
„ожи вља ва ња” и „осло ба ђа ња”, те у крај њој ли -
ни ји „спа са ва ња” бив ше ште то чи не, све та и
себе. Филм се супрот ста вља оче ки ва њи ма пу -

ЗМАЈЕВИ У (АНИМИРАНОМ) ФИЛМУ
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5 За потре бе овог рада, овај лик ћемо име но ва ти као
прин це за или Ауро ра.

6 Брач ни живот се наслу ћу је само посред ством гла са
неви дљи вог при по ве да ча, у епи зо ди свад бе, на кра ју фил ма.

7 У ани ми ра ном фил му из 1959. Ауро ри глас „позајм љу -
је” глу ми ца Мери Коста (Mary Costa).

8 Како на реа ли за ци ју ани ми ра ног фил ма као меди ја ути -
че тим људи, међу који ма су и илу стра то ри и ани ма то ри,
фото гра фи и др. који међу соб но кому ни ци ра ју и одлу чу ју о
крај њим реше њи ма, реч је о ауто ри ма (у ширем сми слу).
Ипак, зарад појед но ста вљи ва ња, кори сти ће мо и тер мин
„аутор”.

9 Шума се нала зи у про стор ној бинар ној опо зи ци ји са
домом; она је „место ини ци ја циј ских иску ше ња”, гра нич ни
про стор, свет туђег, неси гур но сти, дивљи не, осло бо ђен мате -
ри јал них теко ви на, свет живо ти ња и демо на (Раду ло вић
2009: 15, 41, 42). За раз ли ку од шуме, дом је свет позна тог,
сигур но сти, циви ли за ци је, кул ту ре и људ ске врсте.



бли ке јер прин це за поста је спа си лац: про на ла -
зи и осло ба ђа Грда ни на кри ла из око ва. Слич -
но прет ход ном, она је „рефлек сив ни” еле мент
филм ске струк ту ре: у њеном при су ству дру ги
лико ви се у њој „огле да ју” и ево ци ра ју при кри -
ве не осо би не: три виле пока зу ју да не посе ду ју
нео п ход ну уме шност у чува њу дете та, гавран у
одга ја њу повре ме но уче ству је; док демо ни ца
испо ља ва осо би не у фол кло ру при пи си ва не
људ ским бићи ма (бла го на кло ност, сао се ћај -
ност, заштит ни штво), а оне које су биле при да -
ва не демон ским бићи ма (охо лост, без ду шност,
хлад но крв ност итд.) испо ља ва краљ људ ског
све та.

Како је у фоку су фил ма рела ци ја са вилом,
уме сто са прин цем суђе ни ком, пре о кре ћу се
пута ња и про стор прин це зи ног кре та ња, али и
кодов ни завр ше так. Прин це за бира да оста не у
туђем, демон ском све ту дру го сти10, нај зад, жен -
ском и све ту при ро де; одба цу је наслед нич ки
ста тус из хије рар хи зо ва ног људ ског све та кул -
ту ре у којем вла да мушка доми на ци ја, а уме сто
свад бе као канон ског завр шет ка, сво јим дело -
ва њем сти че ста тус вла дар ке све та при ро де и
демо на у који ма се пошту ју сва бића. 

Као меди јум, Ауро ра бира оба све та, мири
их и ује ди њу је, успо ста вља рав но те жу; у пред -
ста вља њу укле те прин це зе пове зу је тра ди ци о -
нал не тен ден ци је са савре ме ним; пери фер ни је
носи лац Грда ни них посред нич ких вред но сти;
син те ти зу је поли ва лент ну жен ску и демон ску
при ро ду. Нај зад, прин це за обје ди њу је функ ци -
је Про по вих типо ва жртве (њен отац је зане ма -
ру је и затва ра у двор ску ода ју, зла вила на по -
чет ку баца кле тву која се испу ња ва), дари ва те -
ља (буди у глав ној јуна ки њи човеч је осо би не,
али јој и вра ћа кри ла), тра же ног лица (Грда на
пола зи у потра гу не би ли спа си ла прин це зу),
помоћ ни ка (пома же злој вили у духов ном сми -

слу, али и током послед ње бор бе са новим кра -
љем), са еле мен ти ма јуна ка-тра жи те ља (епи -
зод но одла зи да про на ђе Грда ни на кри ла).

Детро ни за ци ја функ ци је вила 
помоћ ни ца

У фол клор ној тра ди ци ји, виле су пред ста -
вља ле поли ва лент на бића који ма би се на раз -
ли чи те начи не тре ба ло удо во љи ти како би биле
накло ње не чове ку (в. Леже 2017). Хро но топ ро -
ђе ња дете та, који се везу је за при су ство вила и
њихо ву бла го на кло ност током њего вог одра ста -
ња (Зече вић 1981: 295), задр жао се у књи жев -
ним вер зи ја ма, у који ма оне зау зи ма ју функ ци -
ју Про по вог типа пома га ча. У ани ми ра ном
фил му, седам Перо о вих или два на ест добрих
вила код бра ће Грим, сво де се на три, које живе
у коли би скри ве ној дубо ко у шуми.11 Уно ше њем
епи зо да гаје ња прин це зе, чиме се пози ва на
адоп ти ван оби чај,12 интен зи ви ра се осо бе ност
вила као чувар ки дете та и мла дих људи. Додат -
на пола ри за ци ја извр ше на је на тек сту ал ном
пла ну, када се у функ ци ји прин че вих пома га ча
у бор би про тив ште то чи не, демо на зла, оне
пози ва ју на добро ту и врли не.13 Оли че ње су и
вила заштит ни ца љуба ви, бра ка и поро ди це јер
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10 Тре ба има ти у виду да је пер спек ти ва свог и туђег све -
та у игра ном фил му знат но про бле ма ти зо ва на.

11 Рас про стра ње на је фол клор на пред ста ва шуме као про -
сто ра у којем живе виле, про сто ра из којег црпе сво ју моћ и
у којем је та моћ нај сна жни ја. Шума је место где „дола зи до
сусре та лико ва са нат при род ним бићи ма, ’било да су про -
тив ни ци, било да су помоћ ни ци’” (Раду ло вић 2009: 41).

12 Срод ство засно ва но на усва ја њу дру ге осо бе, а нај че -
шће изме ђу мла де осо бе или дете та које ста ри ја при хва ти,
удо ми, бри не о њему и одга ја га.

13 Дару ју ћи прин цу магич на сред ства, осна жу ју ћи сечи -
во, виле изго ва ра ју: „Сада, мачу исти не, сеци брит ко и сна-



уче ству ју у спа ја њу суђе ни ка. Носи о ци су род -
них сте ре о ти па: него ва те љи це, са мај чин ским
осо би на ма, оба вља ју посло ве у дома ћин ству, а
њихо ва зајед ни ца у коли би могла би се тума чи -
ти као при вре ме на матри јар хал на поро дич на
зајед ни ца. Међу тим, оне су иска ри ки ра не, ко -
мич не, неспрет не, а тако поста вље на медиј ска
пред ста ва цити ра се и пре на гла ша ва и у Стром -
бер го вом игра ном фил му, те поста ју гро теск не,
неспо соб не и нее фи ка сне чувар ке. Оне не раз -
у ме ју зашто људ ско дете пла че, не зна ју чиме
се оно хра ни, дају му хра ну која није за људе,
не зна ју како да уми ре, ора спо ло же и успа ва ју
бебу, не мотре на дете које се уда ља ва, а посеб -
но када оно трчи ка лити ци; пре на гла ша ва се
њихо ва тра па вост и пона ша ње које би за свет
кул ту ре било бесми сле но. Нај зад, уки да им се
функ ци ја прин че вог помоћ ни ка. Како, уме сто
тре ће, или нај мла ђе виле, Грда на убла жа ва соп -
стве ну кле тву, обе сми шља ва се њихо во магич -
но деј ство. Дакле, њихо ва уло га бива нај пре
уни же на, уки ну та, те дола зи до детро ни за ци је
вила помоћ ни ца.

Вред но сна инвер зи ја ште то чи не 
у Грда ну

Осла ња ју ћи се на недо ре че но сти о три на е -
стој вили код бра ће Грим, а извр ћу ћи озна ке
ста ре жене и људо ждер ке у делу Шар ла Пероа,
гру па филм ских ауто ра у Успа ва ној лепо ти ци
реду ку је број ште то чи на на јед ну, син те ти зу је
еле мен те раз ли чи тих лико ва из пра тек сто ва и
фол клор не тра ди ци је. Чове ко ли ка жен ска де -
мо ни ца пред ста вље на је као мла до ли ка, вит ка,
отме на и пома ло заво дљи ва. Сив тен је, пре ма
ауто ри ма ани ми ра ног фил ма (Kurt ti 1997), део
поступ ка дра ку ли за ци је, упу ћу ју ћи на мла ду

при пад ни цу све та мртвих. У народ ној тра ди ци -
ји, чести су моти ви демон ског похо тљи вог по -
се ћи ва ња људ ског љубав ни ка, иза зва ног неза -
до во ље ном жуд њом пре вре ме но умр лих људи
или дру гих ство ре ња (Вино гра до ва 1996). Раз -
ли чи ти еле мен ти, осим што га пред ста вља ју
опа сним, „демо ну при да ју и свој ства гад них и
ружних ство ре ња” (Ајда чић 1999: 230). У Успа -
ва ној лепо ти ци носи лац нака зно сти је њено
име, које се задр жа ва и у Стром бер го вом фил -
му – Грда на. Ауто ри црта ног фил ма откри ва ју
да су на осно ва ма сред њо ве ков них пред ста ва о
паклу или Хаду (кроз визу ел не умет но сти и ре -
ли гиј ске спи се) одлу чи ли да дизај ни ра ју окру -
т ну и еле гант ну Грда ну, као пред став ни цу сила
зла (Kurt ti 1997). Наво де да је филм ска илу -
стра ци ја под ра зу ме ва ла црве не тра ке на рука -
ви ма, ђавол ске рого ве и краг ну у обли ку кри ла
сле пог миша (Isto). Посту пак при кри ва ња де -
мон ских црта оде лом уоч љив је и у овом фил -
му. Фрак може сакри ва ти реп или живо тињ ске
ноге, висо ка капа рого ве или дру ге беле ге
(Ајда чић 1999: 231). Репли ке из сце на ри ја, као
тек сту ал ног пла на, мате ри ја ли зо ва не посред -
ством глу ми чи ног гла са14 упу ћу ју на везу ове
виле са злом, на чије се силе пози ва. С обзи ром
на извор њене моћи, рав но прав ну ста ту сну моћ
са вла да ром људ ског све та пре ма којем демо -
ни ца испо ља ва деструк тив ност и угро жа ва децу,
она, чини се, успо ста вља везу са пре да њи ма о
Лилит.15

ЗМАЈЕВИ У (АНИМИРАНОМ) ФИЛМУ
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жно! Зло нека умре, а добро нека побе ди!” / „Now, sword of
truth, fly swift and sure. Let evil die and good endu re!” (Disney
1959 – пре ве ла аут.).

14 Лику Ауро ре глас је позај ми ла глу ми ца Ели нор Одли
(Ele a nor Audley).

15 Лилит, пре ма неким веро ва њи ма, жен ски демон, често
је при ка зи ва на као заво дљи ва, „кра љи ца суко ба” која шири
мржњу међу паро ви ма и која је уни шти тељ деце (Gar den i
sar. 2011: 308–310).



Инверз но у одно су на свој медиј ски пред ло -
жак, посту пак маски ра ња од почет ка Стром -
бер го вог фил ма пред ста вља Грда ну као мла ду,
весе лу, живах ну девој чи цу-вилу са зеле ним
очи ма, дугом косом,16 рого ви ма и вели ким кри -
ли ма. У њеној физич кој карак те ри за ци ји уче -
ству је и костим који је у земља ним боја ма. Вла -
дар ка је кра љев ства Морс17 у којем живи са
кри ла тим створе њи ма. Ауди тив но (глас из off-а)
и визу ел но (кадро ви) филм ско сред ство по -
сред но је карак те ри шу као нај сна жни ју међу
вила ма, чистог срца. Она бри не о ство ре њи ма
и заце љу је боле сне биљ ке, што је при бли жа ва
вили при ро де. Пре ма „роман тич ној тео ри ји о
древ ним козмо го ни ја ма и има нент ној Боги њи”,
о којој пишу Бран ка Галић и Мари ја Гај гер
(2007: 19), Грда на се успо ста вља и као жен ско
божан ство. Ста ту сно је рав но прав на са Хен ри -
јем, на нај ви шем је поло жа ју на лестви ци моћи:
она је вла дар ка све та при ро де и нео бич них
ство ре ња, он је вла дар све та људи и кул ту ре.
Вила екс пли цит но одби ја да се поко ри људ ском
вла да ру,18 бори се про тив под ре ђи ва ња свог
бића и око ли ша. Тиме пони шта ва „доми на ци је
које игно ри ра ју при ро ду јед на ко као и жене”
(Isto: 19), те нељуд ског бића. Како је Грда на
више слој на пред став ни ца „дру го сти”, њен лик
руши пред ста ву жене, одно сно Дру гог као кате -
го ри је под ре ђе не мушкар цу тј. Бићу, што као
тер ми не у сво јим сту ди ја ма увод Симон де
Бово ар (1949).19 Успо ста вља се и као поно сна,
непо кор на, само стал на јуна ки ња и моћ на за -
штит ни ца, сим бол жене-херо ја, а то потвр ђу је
и у послед њој бор би са кра љем Сте фа ном, који
јој се на њен зах тев током про сла ве при вре ме -
но поко ра ва како би убла жи ла кле тву. 

Мотив мача, који има моћ пра ве љуба ви из
ани ми ра ног пред лошка, пре о бли кован је у игра -

ном фил му и поста је зна чај но сред ство моти -
ва ци је и изград ње новог фабу лар ног тока бај ке.
Пошто јој се заве то вао на љубав, Сте фан опи ја
ову вилу и одсе ца јој кри ла, чиме је у изве сном
сми слу „оне чо ве чу је”.20 Како је, пре ма Љубин -
ку Раден ко ви ћу, део тела демо на ујед но и део
њего ве душе (1999: 225), Грда ни на при ро да у
одре ђе ној мери оду ми ре. 

До „смр ти” њеног бића дола зи из више раз -
ло га: изне ве ре на је, одсу ство кри ла (састав ни
део њене демон ске при ро де) чини је физич ки
дефор ми са ном и оду зи ма јој се моћ лете ња.
Огра ни че на је њена сло бо да и могућ ност за -
шти те свог све та. Тада дожи вља ва сво ју прву
тран сфор ма ци ју, поста ју ћи Зло на мер на (Male -
fi cent). Дола зи до пре ко сти ми ра ња у интра -
филм ском про сто ру, одно сно цити ра се њен
иден ти тет из 1959. годи не. Док је у првом делу
фил ма „ого ље на” у одно су на медиј ски пред ло -
жак, сада се визу ел на пред ста ва пот пу но осла -
ња на њега. Грда ни на теле сна ускра ће ност су -
штин ски мења и демон ски свет. У њеном кра -
љев ству почи њу да вла да ју тама и стра хо по -
штова ње, а за ново и за бра ног помоћ ни ка бира
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16 У тра ди ци о нал ном схва та њу, виле су демо ни са дугом
косом као обе леж јем, што се кори сти и у игра ном филм при -
ли ком екс пли цит не карак те ри за ци је Грда ни ног лика.

17 Кра љев ство под нази вом Морс (енг. Moors), у пре во ду
зна чи мочва ра. То тре ба има ти на уму, јер зајед но са шумом,
пла ни ном и каме ном, мочва ра спа да под лек се му гора, која у
фол кло ру јесте про стор нечи стих сила (Раден ко вић 1996:
60).

18 Напа дом кра ља Хен ри ја ства ра се инвер зи ја у тра ди -
ци о нал ним вред но сним пред ста ва ма људ ског и демон ског
све та. У фил му Грда на, свет кул ту ре, услед сво јих пред ра су -
да и стра хо ва, пре ти демон ском све ту, све ту маги је, при ро -
де и дивљи не, те га напа да.

19 Симон де Бово ар (Simo ne de Bea u vo ir) у Дру гом полу
(1949) исти че да је жена као Дру го пот чи ње на од стра не
постав ке мушка ра ца као Бића.

20 В. Љубин ко Раден ко вић 1999.



га вра на21 Диа вла и помо ћу њега надо ме шћу је
сво ју неспо соб ност лете ња. Он ста тус помоћ ни -
ка доби ја не само у фол клор ном већ и у сми слу
функ ци је Про по вог типа. Огром ном трно ви том
забра ну мења се зна че ње: уме сто око прин це -
зе, трње изра ста око кра љев ства „зле” виле. Док
је у ани ми ра ном фил му пла ни на пред ста вље на
као стал но Грда ни но пре би ва ли ште, ова јуна -
ки ња у Стром бер го вом делу само поне кад одла -
зи у такав про стор, уда ља ва ју ћи се из свог све -
та. Како се изра ста ње забра на и повре ме ни
бора вак у уда ље ној, сте но ви тој и мрач ној пла -
ни ни22 у фил му уно се у фаза ма Грда ни не осу -
је ће но сти, хлад но крв но сти пре ма магич ним
бићи ма (жите љи ма њеног цар ства) и тран сфор -
ма ци је у злу, могло би се закљу чи ти да се тиме
екс пли цит но суге ри ше на уну тра шњи свет и
ста ња ове јуна ки ње. „Ако смо нео се тљи ви пре -
ма све ту, свет пре ста је да посто ји за нас”, иста -
као је Бетел хајм тума че ћи сим бо ли ку успа ва -
не прин це зе из позна тих тек сто ва (1979: 259),
што је у Стром бер го вом фил му тран спо но ва но
на Грда ни но ста ње. Посред ством глу ми чи ног23

вока ла, као драм ског и ауди тив ног пла на фил -
ма, доча ра ва ју се јак ври сак (када се буди без
кри ла), дивљи, хисте рич ни смех (задо вољ ство
када изрек не кле тву) који одје ку је, а све то
рефе ри ше на звуч на обе леж ја која у фол клор -
ној тра ди ци ји пра те демон ска бића (в. Раден -
ко вић 1999). Њен иден ти тет из 1959. моти ви ше
се и обја шња ва: дуга чак плашт при кри ва посе -
че на кри ла, навла ка при кри ва рого ве и косу,
шта пом се испо ма же у кре та њу, а гавран јој
заме њу је кри ла. 

Наред на тран сфор ма ци ја ове јуна ки ње јавља
се у суод но су са Ауро ром: вила нај пре поста је
бри жна, потај на заштит ни ца, коју карак те ри ше
мај чин ски однос. Поку ша ва ју ћи да при кри је
сво је сим па ти је пре ма прин це зи, нази ва је

Звер ко (енг. Bea stie), а девој ка сво ју вилу за -
штит ни цу зове вилом-кумом.24 Непри ме тан део
репли ке је поче так кле тве, када зла вила изго -
ва ра да ће девој чи ца бити „воље на од стра не
свих који је упо зна ју”,25 што вилу чини и „слу -
чај ним” изво ром добро на мер них жеља, те кљу -
чем лич ног и Ауро ри ног спа се ња. Поред тога,
успо ста вља се ана ло ги ја изме ђу прин це зи ног и
Грда ни ног лика. Љуба вљу пре ма дете ту вила
ожи вља ва соп стве но биће, што усло вља ва осло -
ба ђа ње, про чи шће ње од деструк тив них пори ва
и зла. Атмос фе ра поста је све тла, пуна боја,
при јат них зву ко ва, са око ли шем пуним живо -
та; наго ве шта ва се ново Грда ни но ста ње, али и
буђе ње њеног све та. Бру но Бетел хајм сма тра да
свет успа ва не лепо ти це ула зи у сан када и она,
а након њеног буђе ња деша ва се и буђе ње при -
пад ни ка све та који је окру жу је (1979: 259). Тако
се у игра ном фил му упра во Грда на више знач -
но успо ста вља као успа ва на лепо ти ца. Даље,
упра во она поста је Ауро рин кључ за изла зак из
сна, одно сно уки да про клет ство посред ством
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21 У фол кло ру, гавран је живо ти ња изме ђу све та живих и
мртвих – гра нич на живо ти ња, сто га помоћ ник демо на (Ра -
ден ко вић 1996: 147). Гавра но ви су „пра ти о ци нечи сте силе
или који су рође ни захва љу ју ћи њој” (Ајда чић 1999: 235). У
фил му, гавран је поли морф но биће: под деј ством вили не
маги је, узима људ ски, живо тињ ски или облик зма ја, а њего -
во име јасно упу ћу је на везу са ђаво лом.

22 Пла ни на је у народ ном веро ва њу хро но топ демон ских
сила. 

23 Грда ну тума чи глу ми ца Анђе ли на Џоли (Ange li na Jolie).
24 У фол кло ру се поја вљу је мотив чове ко вог уми ло шћа -

ва ња при пад ни ка нељуд ског све та: када људ ско дете „при пи -
то ми” демо на нази ва ју ћи га оцем, мај ком или нази ви ма који
се везу ју за бра ти мље ње или кум ство; то се поја ча ва уко ли -
ко каже да га је „задо ји ла”, одга ји ла вила; некад се само
наво ди да су се у ство ре њу про бу ди ла роди тељ ска осе ћа ња
(Раду ло вић 2009: 86). У Стром бер го вом фил му задр жа ва ју
се све три вари јан те.

25 „... belo ved by all who meet her...” (Strom berg 2014) –
пре ве ла С. Кање вац.



сво је, пра ве љуба ви, док про бу ђе на Ауро ра, су -
прот но, про на ла зи вили на кри ла и осло ба ђа их.
Ово се може пове за ти са моти вом дете то вог
буђе ња мај чин ске фигу ре коју Бетел хајм тума -
чи као „уза јам ност у којој онај који живот при -
ма тако ђе даје живот” (1979: 258), чиме понов -
но рође ње сим бо ли ше пости за ње вишег духов -
ног ста ња, врху нац жен стве но сти и њене зре ло -
сти, одно сно жен ске пот пу но сти. Како је таква
вред ност угра ђе на у рела ци ју Ауро ра–Грда на у
игра ном фил му, исход послед ње тран сфор ма -
ци је могао би се раз у ме ти као пот пу ност жен -
ске демон ске при ро де. 

У раз ли чи том филм ском вре ме ну, прин це за
и њена вила-кума пред ста вља ју две пара лел не
исто ри је, који ма се јасно пот цр та ва „буђе ње
жена”. На више нивоа, пред ста вље на је хро но -
ло ги ја пре о бра жа ја јуна ки ња, одно сно пред ста -
вље не су ета пе сазре ва ња: (1) јуна ки ња у (1а)
интра бај ков ном живо ту (уну тар игра ног фил -
ма као екра ни зо ва не бај ке); у (1б) интебај -
ковном живо ту (вер зи је наве де них бај ки са
истим моти вом); сазре ва ње жене (2а) као је -
дин ке током њеног живо та (феми он то ге не за);
и (2б) буђе ње, сазре ва ње жене током њене ево -
лу ци је (феми фи ло ге не за). У фил му се нагла -
ша ва да се у суод но су са жен ском при ро дом та
при ро да не напу шта, на шта упу ћу је мре жа ре -
ла ци ја: жена–мла дун че, жена–при ро да, напад
на женин свет – одбра на тог све та од напа да.
Нај зад, жена дожи вља ва буђе ње, акти ви ра се и
ево лу и ра и у сми слу род них уло га, јер бра не ћи
жен ске осо бе но сти она пре у зи ма мушке. 

Инвер зи ја уло ге прин ца суђе ни ка

У новој филм ској интер пре та ци ји, под нази -
вом Грда на, виде ли смо како се Про пов тип
ште то чи не пре о бра жа ва у јуна ки њу чија се љу -

бав пре ма прин це зи раз ви ја, поста је мај чин ска,
а карак те ри ше се као „пра ва љубав”, она која
може да ски не кле тву и због које се глав на јуна -
ки ња бори, изме ђу оста лог, и за прин це зи но
спа са ва ње. Док је суђе ник у бај ка ма пред ста -
вљен као хра бри јунак који пре ва зи ла зи пре -
пре ке и испу ња ва свој циљ,26 у игра ном фил му
је њего ва уло га пот пу но скрај ну та. Код Шар ла
Пероа, принц је гоњен само љу бљем, одно сно
„љуба вљу и сла вом” и забри нут због мај ке љу -
до ждер ке, док је код бра ће Грим такав посту -
пак моти ви сан само у ве ре но шћу и жељом да по -
ка же како не осе ћа страх. У ани ми ра ном филму
раз ви ја се однос са прин це зом, а заљу бље ност
је мотив због којег спа са ва прин це зу. Док у пре -
ва зи ла же њу пре пре ка има три виле по моћ ни -
це и побе ђу је зло, принц овде пред ста в ља сте -
ре о тип ног јуна ка којег карак те ри шу хе рој ство
и бор бе ност, а свој циљ испу ња ва „ко дов ним
пољуп цем”27 након чега сле ди свад ба. 

Грда нин епи зод ни „суђе ник” је лага њем, са -
ка ће њем и напа ди ма суро во изне ве ра ва, чиме
се он пози ци о ни ра као анти хе рој, потом глав -
на ште то чи на, а ујед но моти ви ше целу „нову
при чу” – вили но пре о бли ко ва ње у при вре ме но
злу. С дру ге стра не, Ауро рин суђе ник је интер -
пре ти ран као незрео и неспре ман, његов пољу -
бац не буди прин це зу из сна. У фил му је при -
ка за но како Грда на одгу ру је прин ца и он пада
у стра ну, услед њеног раз о ча ра ња што његов
пољу бац, који би тре ба ло да је под стак нут „пра -
вом љуба вљу”, не делу је у откла ња њу кле тве.
Филм ска адап та ци ја сим бо лич но успо ста вља

ВРЕДНОСНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ШТЕТОЧИНЕ ИЗ БАЈКЕ (ОД ПЕРООВЕ И ГРИМОВЕ БАЈКЕ ДО ГРДАНE Р. СТРОМБЕРГA)
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26 Свад бом, као канон ском награ дом за спа си о ца, ауто ри
тек сту ал них пред ло жа ка и ани ми ра ног фил ма пока зу ју
дослед ност фол клор ним бај ков ним кодо ви ма.

27 Тра ди ци ја да пољу бац суђе ни ка буди девој ку из укле -
тог сна чини да се он поста вља као кôд у вер зи ја ма раз ли чи -
тих дела са моти вом успа ва не девој ке. 



Стефанa као зајед нич ки мушки лик који је уз -
роч ник пре о бра жа ја и глав не јуна ки ње и њене
миље ни це. Он је слу га ста рог кра ља-про тив ни -
ка, те (полу)принц, а у одно су на Грда ну он је
(не)суђе ник, те анти хе рој и ште то чи на. С дру -
ге стра не, он поста је нови краљ, а у одно су на
Ауро ру оли че ње је (не)оца, тако ђе анти хе рој
и ште то чи на. Фигу ра маску ли ног јуна ка се у
игра ном фил му Грда на пони шта ва, сте ре о тип
се изне ве ра ва. Док се пре ко Грда ни ног лика,
као актив не јуна ки ње, супрот ста вља ју има ску -
ли ни за ци ји, види мо како се пара лел но врши
сим бо лич ка кастра ци ја маску ли них лико ва28. 

Закљу чак

На почет ку смо пока за ли како се жан ров ски
пре лаз из фол клор не у аутор ску бај ку раз ви ја
и у сме ру пре о бра жа ва ња јуна ки ња из пасив -
них у актив не. Пред ста ви ли смо како је игра -
ни филм Грда на Робер та Стром бер га из 2014.
обли ко вао глав ну јуна ки њу као носи о ца фол -
клор них и род них вред но сти. Осла ња ју ћи се
више на медиј ске него на књи жев не пред ло -
шке, поступ ци ма филм ске адап та ци је аутор
гра ди нову при чу која зна чај пре по зна тљи ве
зле виле за фабу лар ни ток дра стич но мења,
моти ви ше је и карак тер но обли ку је, на дру га -
чи ји начин при сту па ју ћи тра ди ци о нал ним ко -
дов ним струк ту ра ма. Грда на поста је глав на ју -
на ки ња, у цен тру зби ва ња, а у одно су на њу се
„мери” фабу ла бај ке. Три виле помоћ ни це су
исме ја не, нее фи ка сне, скрај ну те и тако је по -
стиг ну та детро ни за ци ја њихо вих лико ва. 

Стром бер го ва интер пре та ци ја доне ла је и
нови не у пред ста вља њу мушких лико ва. Инвер -
зи ја је оства ре на тако што је скрај нут прин це -
зин суђе ник који је при ка зан као неспо со бан,

док Грда нин нај пре поста је лажни јунак, а по -
том и ште то чи на која моти ви ше њену прву
тран сфор ма ци ју: као мрач на, теле сно оса ка ће -
на демо ни ца без кри ла и покри ве не косе, она
поста је рав но ду шна пре ма ство ре њи ма, а око
свог цар ства изгра ђу је забран и све ти се људи -
ма. Oд девој чи це која веру је у пра ву љубав ста -
са ва у изне ве ре ну и осве то љу би ву жену која у
такве емо ци је не веру је; из добре пре тва ра се у
злу. Њен лик се након прве тран сфор ма ци је
осла ња на изгра ђен иден ти тет зле виле (изглед,
пона ша ње, карак те ри за ци ја) из ани ми ра ног
фил ма Успа ва на лепо ти ца из 1959. годи не. 

Иако Ауро ра у Стром бер го вом фил му поста -
је спо ред на јуна ки ња, она има сим бо лич ну
вред ност и суге ри ше про цес буђе ња, ожи вља -
ва ња, осло ба ђа ње, спа са ва ње, побу ђу је рефлек -
сив не про це се дру гих лико ва и има уло гу меди -
ју ма. Тако се Грда нин уну тра шњи и спо ља шњи
свет мења; дола зи до дру ге интра филм ске тран -
сфор ма ци је и она поста је заштит ни ца, спа си -
лац са мај чин ским карак те ри сти ка ма. Уза јам -
ност која се дога ђа на рела ци ји прин це за –
„зла” вила огле да се у томе да јед на дру гој по -
ста ју кључ: Грда на пре у зи ма тра ди ци о нал ну
уло гу спа си о ца и буди сво ју миље ни цу, а Ауро -
ра осло ба ђа кри ла и вра ћа сво јој вили-куми
моћ, те дола зи до послед ње тран сфор ма ци је.
Вила поно во попри ма обе леж ја са самог почет -
ка: она је поно сна, непо ко ри ва, само стал на ју -
на ки ња и моћ на заштит ни ца, сим бол херо и не,
али овог пута и осве шће на, у дослу ху са жен -
ском при ро дом и сво јим око ли шем, те нај зад
сло бод на, чиме успо ста вља пот пу ност сво је
жен ске демон ске при ро де. 

ЗМАЈЕВИ У (АНИМИРАНОМ) ФИЛМУ

156 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/01

28 И маску ли ни за ци ја и кастра ци ја мушка ра ца пој мо ви
су пре ко којих Џудит Фетер ли (Judith Feter ley 2002) обја -
шња ва реце пи јент ске после ди це сте ре о тип но при ка зи ва них
лико ва у аме рич кој књи жев но сти.



Обли ко ва ње глав не јуна ки ње у Стром бер го -
вом фил му Грда на ола ба ви ло је везе са тра ди -
ци јом, али задр жа ва у изве сном сми слу бај ков -
не кодо ве, про бле ма ти зу ју ћи типо ве лико ва и
уно се ћи нове вред но сти. Фол клор на и род на
сим бо ли ка је у овом фил му, који се више осла -
ња на ани ми ра ни Дизни јев пред ло жак, син тети -
зо ва на. Чини се као да филм ска интер пре та ци -
ја бај ке кроз пола ри за ци ју добра и зла у изве с -
ном сми слу изне ве ра ва њену при ро ду. Нада ље,
поста вља се пита ње коли ко би филм, као мул -
ти ме ди јал но и у изве сном сми слу самостално
дело, могао да пре у зме при мат у новим тен ден -
ци ја ма изград ње кодо ва овог поли морф ног жан-
ра у одно су на књи жев ност на коју се осла ња.
Функ ци ја ште то чи не из бај ке у фил му по ста је
сим бол чувар ке при ро де и жен ског наче ла:
фури о зног кад се бра ни (и све ти), а бла го твор -
ног и заштит нич ког пре ма они ма које не гу је. 
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VALUE TRAN SFOR MA TION 
OF FAIRY TALE VIL LIAN

(FROM PER RA ULT’S AND GRIMMS’ 
FAIRY TALE TO MALE FI CENT 

BY ROBERT STROM BERG)

Sum mary

In this paper, we inve sti ga te the diac hro nic tran sfor -
ma tion of valu es wit hin the role of the anti he ro (the evil
fairy) thro ug ho ut Per ra ult’s Sle e ping Bea uty in the Wood,
the Brot hers Grimm’s Thorn Rose, and adap ta ti ons of the
fairy tale in Disney’s 1959 ani ma ted movie The Sle e ping
Bea uty and Robert Strom berg’s (2014) moving pic tu re
Male fi cent. We illu stra te how the cha rac ter of Male fi cent
had been gra du ally res ha ped in the film adap ta ti ons and
incre a sed in impor tan ce wit hin the movi e’s nar ra ti ve,
which ulti ma tely led to chan ges in Male fi cent’s sign
value, in addi tion to the wea ke ning and ree va lu a tion of
the mascu li ne hero’s posi tion in Strom berg’s film. Sin ce
we regard the writ ten works as a star ting point for the
movi e’s tran sfor ma tion of the nega ti ve hero in que sti on,
we will analyze this topic using inter tex tu al and inter me -
di a te appro ac hes, as well as the prin ci ples of the the ory
of cita tion. See ing as the lan gu a ge, pro ce du res, and
struc tu res spe ci fic to moving pic tu res as a medi um had
a gre at influ en ce on the value shift that occur red during
the pro cess of inter pre ta tion, the the ory of adap ta tion
will be anot her impor tant aspect of our work. The demar -
gi na li za tion of a demo nic being and the moti va tion of the
polyvalent fairy natu re con tri bu ted to the re-exa mi -
nation of the rela ti on ship bet we en the human and demo -
nic worlds. The paral lel bet we en fema le and fairy natu re
is obser ved thro ugh the con nec tion with the envi ron -
ment. In a bro a der sen se, we will deba te the issue
underlying the rela ti on ship bet we en the demo nic world
(the world of natu re) and the human com mu nity (the
world of cul tu re). The re fo re, we will rely on the fol klo ri -
stic tra di tion that ser ved as an influ en ce on the repre -
sen ta tion of demo nic beings in all the inter pre ta ti ons of
the cha rac ter in que sti on analyzed in this paper. The fee -
lings of pro tec ti ve ness mir ro red in the moti ve to cau se
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harm symbo li cally appe ar in rela tion to the young hu-
man being and the male figu re respec ti vely, which, in
turn, affects the deter mi na tion of the fema le hero to cre -
a te or destroy. The con si de ra tion of the se aspects is
essen tial, as they are the main for ce behind the fairy’s
moti va tion to act and what empo wers the cha rac ter’s
media tran sfor ma tion, value repre sen ta tion, and fun -
ction in the fable flow of the fairytale — which is the

subject of rese arch in the paper. As the chan ges in the
analyzed works can be regar ded in terms of the posi tion
of gen der ste re otypes  of women and the ir power, we will
also deba te the issue of gen der cha rac te ri stics and the
hie rarchy of cha rac ters repre sen ted in the moving pic -
tu re Male fi cent in conjun ction with femi nist the o ri es.

Keywords: fairy tale, film, Sle e ping Bea uty, Male fi cent,
film adap ta tion, inter ac ti vity, inter me di a lity
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САЖЕ ТАК: Ства ра ла штво Гро зда не Олу јић, њени
рома ни, а посеб но бај ке, пред мет су инте ре со ва ња
мно гих про у ча ва ла ца књи жев но сти и мето ди ча ра:
при ре ђу ју се књи ге са њеним дели ма, обна вља ју се
рани ја изда ња, орга ни зу ју науч ни ску по ви, пишу
струч ни и науч ни радо ви, пре и спи ту је се, те изно ва
потвр ђу је место ових тек сто ва у настав ним про гра ми -
ма и читан ка ма. Једин ствен стил при по ве да ња у
њеним бај ка ма, разно ли ке теме, моти ви и лико ви,
могу бити зна чај ни у обли ко ва њу мла дих чита ла ца те
не чуди што су оне гото во чети ри деце ни је при сут не у
про гра ми ма за основ ну шко лу. У раду се даје пре глед
засту пље но сти бај ки Гро зда не Олу јић од њихо вог уво -
ђе ња у настав не про гра ме до данас. Посеб на пажња се
посве ћу је бај ка ма које се нала зе у акту ел ним про гра -
ми ма, читан ка ма за дру ги, четвр ти и пети раз ред
(„Шаре но ре па”, „Ста кла ре ва љубав”, „Небе ска река”)
и избо ри ма у при ре ђе ним књи га ма лек ти ре. Испи ту је
се њихо ва засту пље ност у читан ка ма одо бре ним за
школ ску 2021/22. годи ну, у лек ти ри, као и обли ко ва -
ње мето дич ке апа ра ту ре која их пра ти. Циљ је уви де -

ти како се уче ни ци пита њи ма и зада ци ма воде кроз
дожи вља ва ње, раз у ме ва ње и тума че ње ових тек сто ва,
да ли се и у коли кој мери зах те ви усло жња ва ју у одно -
су на њихо ве узра сне и сазнај не карак те ри сти ке и како
се, од дру гог до петог раз ре да основ не шко ле, про ши -
ру је зна ње о пој му аутор ске бај ке. 

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: настав ни про гра ми, бај ке, аутор -
ска бај ка, читан ке, лек ти ра

Попут Душа на Радо ви ћа, Миро сла ва Анти -
ћа, Љуби во ја Ршу мо ви ћа и Вла ди ми ра Андри -
ћа, који су врло брзо по сту па њу на књи жев ну
сце ну ушли у настав не про гра ме, Гро зда на
Олу јић је након обја вљи ва ња прве збир ке бај ки
са овим жан ром поста ла део оба ве зне лек ти ре,
што је и данас. Једин стве ни стил при по ве да ња,
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разно ли ке теме, моти ви и лико ви бли ски савре -
ме ном дете ту и њего вом сен зи би ли те ту, уни -
вер зал не исти не о све ту и људи ма, дра го це ни
су у обли ко ва њу мла дих чита ла ца, те не чуди
што су ове бај ке гото во чети ри деце ни је при -
сут не у нашем основ но школ ском обра зо ва њу. 

Гро зда на Олу јић у настав ним 
про гра ми ма

Пошто је обја ви ла чети ри омла дин ска рома -
на (Излет у небо, Гла сам за љубав, Не буди заспа -
ле псе, Дивље семе), Гро зда на Олу јић чита лач кој
публи ци пред ста вља две збир ке бај ки – Седеф -
на ружа и дру ге бај ке (1979) и Небе ска река и
дру ге бај ке (1984), за које је доби ла врло повољ -
не књи жев не кри ти ке, а за прву збир ку и награ -
ду Поли ти ки ног забав ни ка за 1980. годи ну. Из -
бор из ових бај ки поста је део оба ве зног настав -
ног про гра ма већ 1984. и то као дома ћа лек ти -
ра за четвр ти раз ред основ не шко ле, одно сно
шири избор тек сто ва који се чита ју код куће, а
потом обра ђу ју на часо ви ма. Исто је и са про -
гра мом из 1991, с тим што су се тада њене бај -
ке бира ле са про ши ре ног спи ска, јер се 1987.
годи не поја ви ла и збир ка Зве зда не лута ли це.
Ауто ри про гра ма доне тих од 2004. до 2006.
одлу чу ју се за кон крет не насло ве: „Шаре но ре -
па” (дру ги раз ред), „Ста кла ре ва љубав” (тре ћи),
„Олда ни ни врто ви” и дру ге бај ке (четвр ти),
чиме је Гро зда на Олу јић доби ла још истак ну ти -
је место у про гра ми ма, а њене бај ке се чита ју у
кон ти ну и те ту.1 На овај начин, уче ни ци кроз три
раз ре да сазре ва ју уз тек сто ве Гро зда не Олу јић,
а уна пре ђу је се и њихо во пои ма ње аутор ске
бај ке као жан ра. Може се рећи да, тиме што
успо ста вља ју кон ти ну и тет у школ ским про гра -
ми ма, ове бај ке и њихо ва аутор ка осва ја ју и

сво је вр сни поча сни ста тус, а намет ну та им је и
вели ка оба ве за – да ути чу на деч је емо ци о нал -
но, етич ко и књи жев но сазре ва ње, да вас пи та -
ва ју и осна жу ју њихов књи жев ни укус. 

Деце ни ју и по касни је, у рефор ми са ним про -
гра ми ма (2017–2019), ове бај ке у наста ви књи -
жев но сти за мла ђи узраст доби ја ју нешто мање
про сто ра, јер су задр жа не „Шаре но ре па” (дру -
ги раз ред) и „Ста кла ре ва љубав” (четвр ти), али
зато први пут у пред мет ну наста ву ула зи избор
из бај ки (пети раз ред), чиме се кон ти ну и тет
сусре та ња уче ни ка са овим тек сто ви ма не нару -
ша ва. Не чуди што су баш ова два насло ва задр -
жа на за мла ђе уче ни ке, јер су у пита њу њима
бли ске теме (љубав пре ма живо ти ња ма, жеља
дете та да иде оче вим сто па ма), док се „Ста кла -
ре ва љубав” издва ја и по разно род ним могућ -
но сти ма тума че ња. Због све га што нуди мла дом
чита о цу – нови свет испу њен чежњом, само -
оства ри ва њем, удва ја њем сопстве ног бића, нуж-
ним губи ци ма и тра га њем за сми слом које се
пре но си на мла ђе – од почет ка јој је пре било
место у четвр том раз ре ду него у тре ћем, што је
новим про гра мом и испра вље но. Може мо рећи
да ова бај ка уво ди уче ни ке у зону наред ног раз -
во ја, ка наста ви књи жев но сти у петом и следе -
ћим раз ре ди ма. Чита њем и тума че њем ком -
плек сни јих тек сто ва уче ни ци се при пре ма ју,
изме ђу оста лог, за пре ла зак на пред мет ну на -
ста ву књи жев но сти која нужно под ра зу ме ва но -
ве при сту пе, а пред уче ни ке поста вља сло же ни -
је зах те ве. 

Две деце ни је након ула ска бај ки Гро зда не
Олу јић у про гра ме за мла ђи основ но школ ски
узраст, оне се уво де и у ста ри је раз ре де. Про -

БАЈКЕ ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ (НАСТАВНИ ПРОГРАМИ, ЧИТАНКЕ, ПРИРЕЂЕНА ЛЕКТИРА)
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1 У то вре ме изла зе још три нове збир ке: Камен који је
летео и дру ге бај ке (2002), Виле ња ко ва тај на (2003) и Јастук
који је пам тио сно ве (2007), као и збир ка ста рих и нових бај -
ки Сне жни цвет и дру ге бај ке (2004).



гра ми ма доне тим од 2007. до 2010, у петом се
чита бај ка „Небе ска река”, у шестом „Зла то пр -
ста” или избор из збир ке Седеф на ружа, у сед -
мом „Зве зда у чијим је гру ди ма нешто куца ло”,
док је у лек ти ру за осми раз ред први пут уве -
ден и један роман Г. Олу јић – Гла сам за љубав.
У нај но ви јим про гра ми ма (2018–2019), у петом
раз ре ду, бај ке Гро зда не Олу јић опет су део
дома ће лек ти ре, одно сно чита се један шири
избор, који би тре ба ло при род но да се осла ња
на прет ход но чита лач ко иску ство уче ни ка.2 У
овом про гра му за шести раз ред, као део науч -
но по пу лар них и инфор ма тив них тек сто ва, на -

ла зи се збир ка при ча Гро зда не Олу јић о нашим
позна тим књи жев ни ци ма, науч ни ци ма и умет -
ни ци ма – Били су деца као и ти, док је већ по -
ме ну ти роман Гла сам за љубав задр жан у осмом
раз ре ду. Чини се, дакле, да су ауто ри про гра ма
за дру ги циклус има ли наме ру да ова квим избо -
ром мла дим чита о ци ма ука жу да је Гро зда на
Олу јић нај зна чај ни ји бај ко пи сац у нас, али и да
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2 У про гра му за пети раз ред избор из бај ки Гро зда не Олу -
јић дат је у алтер на ци ји са одлом ци ма из рома на-бај ке Зелен -
ба би ни даро ви Ива не Нешић, што зна чи да се настав ни ци
одлу чу ју обич но или за јед но или за дру го, а нарав но да је у
наста ву могу ће укљу чи ти све ове тек сто ве.

При лог 1. Пре глед засту пље но сти дела Гро зда не Олу јић 
у про гра ми ма за раз ред ну наста ву

РАЗ РЕД
ПРО ГРАМ ПРО ГРАМ ПРО ГРАМ ПРО ГРАМ 
(1984/85) (1991) (2004–2006) (2017–2019)

II / / „Шаре но ре па” „Шаре но ре па”
III / / „Ста кла ре ва љубав” /
IV Избор из бај ки Избор из бај ки „Олда ни ни врто ви” „Ста кла ре ва љубав”

и дру ге бај ке (избор)

При лог 2. Пре глед засту пље но сти дела Гро зда не Олу јић 
у про гра ми ма за пред мет ну наста ву

РАЗ РЕД
ПРО ГРАМ ПРО ГРАМ

(2007–2010) (2018–2019)
V „Небе ска река” Избор аутор ских бај ки 

(Гро зда на Олу јић; Ива на Нешић 
Зелен ба би ни даро ви – одлом ци)

VI „Зла то пр ста” или Седеф на ружа (избор) Били су деца као и ти (избор)
VII „Зве зда у чијим је гру ди ма нешто куца ло” /
VIII Гла сам за љубав Гла сам за љубав



се њен књи жев ни опус не сво ди само на аутор -
ску бај ку, по којој је поста ла пре по зна тљи ва,
већ се шири и ка дру гим жан ро ви ма и темат -
ским усме ре њи ма.

Бај ке Гро зда не Олу јић у читан ка ма

Посеб ну пажњу завре ђу је кор пус бај ки Гро -
зда не Олу јић у читан ка ма, као и мето дич ка
апа ра ту ра која их пра ти. Пре ма новим про гра -
ми ма, за кори шће ње у наста ви одо бре но је уку -
п но два на ест читан ки за дру ги, десет за че твр -
ти и два на ест за пети раз ред. У ана ли зи уџбе -
ни ка за наста ву књи жев но сти, зани ма ло нас је
нај пре да ли се бај ке пред ви ђе не про гра мом
заи ста и нала зе у читан ка ма, а посеб но који су
насло ви увр ште ни у читан ке за пети раз  ред, као
и да ли ауто ри читан ки у сво је до дат не избо ре
укљу чу ју при че Гро зда не Олу јић. 

Једи но са раз ви је ном и ква ли тет ном мето -
дич ком апа ра ту ром читан ка јесте уџбе ник, док
је у супрот ном то само збир ка мање или више
ква ли тет них тек сто ва. Њен зада так је да уче ни -
ку помог не у сна ла же њу с тек стом и да настав -
ни ку истак не бит не момен те које у обра ди на
часу не тре ба да зао би ђе, а нерет ко и да ука же
на могу ће мето дич ке при сту пе делу. Она би
тре ба ло да садр жи пита ња за раз го вор о тек сту,
одре ђе ње књи жев но те о риј ских пој мо ва, обја -
шње ња непо зна тих речи, подат ке о ауто ру, раз -
ли чи те зани мљи во сти и задат ке. Сто га је зна -
чај но било утвр ди ти како се у апа ра тури у
читан ка ма при сту па бај ка ма Гро зда не Олу јић,
издва ја ју ли се, при том, еле мен ти жан ра аутор -
ске бај ке и на који начин се он, на при ме ри ма
дела исте спи са те љи це, раз ви ја кроз ова три
раз ре да. Посеб но је било важно утвр ди ти како
се при ла зи овим бај ка ма и како се уче ни ци

воде кроз њихо во раз у ме ва ње и тума че ње. За -
ни ма ло нас је и коли ко се при ступ ауто ра чи -
тан ки изме нио у тума че њу бај ке „Ста кла ре ва
љубав”, која је про ме ни ла сво ју пози ци ју у про -
гра му и тиме наме ње ност узра сту.

„Шаре но ре па” (дру ги раз ред)

Оче ки ва но је то што се ауто ри про гра ма за
дру ги раз ред од вели ког бро ја бај ки Гро зда не
Олу јић одлу чу ју баш за „Шаре но ре пу”. Раз ло -
ге тре ба тра жи ти у њеном оби му, крат ким и
јасним рече ни ца ма, позна том моти ву, што је
све у скла ду са узра стом уче ни ка. При ча почи -
ње опчи ње но шћу без и ме не девој чи це тигром у
каве зу зоо ло шког врта, која се пре тва ра у међу -
соб ну ода ност и љубав, да би се пре ко насил ног
одва ја ња дошло до срећ ног кра ја, понов ног су -
сре та и трај ног при ја тељ ства. Поме ну том одва -
ја њу допри но си мај ка, те је овде може мо по -
сма тра ти као кла сич ног оме та ча у бај ка ма, јер
она „осу је ћу је бли скост девој чи це с тигром,
њен пут у дру ги свет”, одно сно, „она је, у скла -
ду са Про по вом Мор фо ло ги јом бај ке, нано си лац
ште те, зна чи про тив ник глав ној јуна ки њи”
(Љушта но вић 2019: 6). Мотив раста вља ња оних
који се воле и пат ње која угро жа ва сам живот
реша ва се чуде сним дога ђа јем – тајан стве ним
пре о бра жа јем тигра у мач ку, само да би се тако
нашао поред боле сне девој чи це. 

А тигар је, упра во, оно биће које је девој чи ци
потреб но. Он има моћ да се од зве ри пре тво ри у
мач ку, да заме ни сво ју дивљу при ро ду заштит -
нич ком и исце ли тељ ском уло гом и да подиг не и
осна жи девој чи цу у овом све ту (Исто). 

Бај ка нам не гово ри како се крво лоч на звер
при пи то ми ла, како се сма њи ла и про на шла пут
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до девој чи ци не куће и како се, пошто је извр -
ши ла сво ју уло гу, поно во као тигар нашла у ка -
ве зу, већ нам потвр ђу је моћ љуба ви и суге ри ше
да љубав чини чуда, што је стал но место ства ра -
ла штва Гро зда не Олу јић. 

Љубав, по пра ви лу, има у њеном цело куп ном
делу рет ко и узви ше но место и, што је важни је,
поја ча на је мит ским, бај ко ли ким кон тек стом у
којем се јавља (Јова но вић 2010: 12).

Све ана ли зи ра не читан ке за дру ги раз ред у
свом садр жа ју, у скла ду с про гра мом, има ју и
бај ку „Шаре но ре па”.3 У мето дич кој апа ра ту ри
која пра ти текст углав ном се нала зе пита ња
репро дук тив ног типа и одно се се на фабу лу,
раз у ме ва ње про чи та ног, уоча ва ње узроч но-по -
сле дич них одно са, на поступ ке глав них и спо -
ред них лико ва, те на њихов изглед. Ту су, затим,
зах те ви који при па да ју наста ви говор не кул ту -
ре: од уче ни ка се тра жи да пре при ча бај ку, про -
ду жи при чу или напи ше кра так новин ски изве -
штај. Ова кви зада ци су важни у мла ђим раз ре -
ди ма, али не тре ба да буду нагла ше ни и да иду
знат но испред раз у ме ва ња, због тога што нису
усме ре ни на сам текст, већ је он повод и сред -
ство за даљи рад. Повре ме но се јавља ју ребу си,
пове зи ва ње тек ста са посло ви ца ма, зада ци у
који ма види мо везу наста ве гра ма ти ке и књи -
жев но сти или коре ла ци ју са наста вом пред -
мета Свет око нас. Пита ња која се тичу саме
при ро де ове бај ке, тума че ња одре ђе них дога ђа -
ја и одно са, углав ном су ређа и одно се се на
уоча ва ње про ме на наста лих код девој чи це и
тигра, на пат њу коју про жи вља ва ју када су
раздво је ни и на њихо ву међу соб ну бли скост:
Зашто је пла во ко са девој чи ца изу зе так?; Шта
је, по твом мишље њу, збли жи ло девој чи цу и ти-
гра?; Због чега мај ка забра њу је девој чи ци одла зак
у зоо-врт?; Због чега се девој чи ца раз бо ле ла?;

Шта мислиш, зашто је Шаре но ре па неста ла
када је девој чи ца кре ну ла у шко лу?; Каква се
проме на деси ла у девој чи ци након оздра вље ња?;
Шта смо сазна ли из ове бај ке о деци, а шта о
одра сли ма?.

У апа ра ту ри се нагла ша ва ју и про гра мом
зада ти књи жев но те о риј ски пој мо ви за које је
овај текст добар при мер: глав ни и спо ред ни ли-
ко ви и редо след дога ђа ја, као нало зи који бар на
инту и тив ном нивоу наво де на одли ке ово га
жан ра: Који део при че није могућ?; Где се одви ја
рад ња на почет ку бај ке?; Шта мислиш како се
ство ри ла шаре но ре па мач ка поред девој чи це?;
Који су све дога ђа ји у бај ци иза зва ли тво је чуђе -
ње?; На коју те врсту при ча под се ћа део у коме
је девој чи ца чуде сно оздра ви ла?. Прем да је овај
текст пого дан и за уоча ва ње јед не од јасних
одли ка савре ме не аутор ске бај ке (позна ти про -
стор: стан, шко ла и зоо ло шки врт), само се у
јед ној читан ци (Љушта но вић – Рацић 2019: 67)
тра жи уоча ва ње „места рад ње”. 

Бли же одре ђе ње пој ма бај ка4 нала зи се у
читан ци Заво да за уџбе ни ке, у којој се даје
крат ка и уоп ште на одред ни ца: 

Бај ке су при че у који ма се дога ђа ју чуда и
немо гу ће ства ри. У бај ка ма се јавља ју чуд на пре -
тва ра ња: жаба се пре тва ра у прин ца, девој ка у
зми ју, тигар у шаре ну мацу (Јова но вић 2019: 70). 

ЗМАЈЕВИ У ШКОЛСКОЈ КЛУПИ
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3 Десет читан ки осам изда вач ких кућа: Еду ка (две читан -
ке), БИГЗ школ ство (две), Фре ска, Кре а тив ни цен тар, Вул кан
зна ње, Klett, Нови Логос и Завод за уџбе ни ке. 

4 У настав ном про гра му за дру ги раз ред, бај ка се нала зи
међу књи жев ним пој мо ви ма, али се у „Упут ству за дидак тич -
ко-мето дич ко оства ри ва ње про гра ма” не каже ништа кон -
крет но о њеном дефи ни са њу или било каквом бли жем одре -
ђе њу. Пре ма спи ску лек ти ре за дру ги раз ред, међу тим, уче -
ни ци се са одли ка ма ове књи жев не врсте упо зна ју искљу чи -
во пре ко аутор ских бај ки Хан са Кри сти ја на Андер се на,
Десан ке Мак си мо вић и Гро зда не Олу јић, што је пома ло
пара док сал но јер се основ не карак те ри сти ке бај ке нај бо ље



Ово обја шње ње јасно се осла ња на прет ход на
уче нич ка иску ства, када су им бај ке чита ли ро -
ди те љи или вас пи та чи (што је и део оба ве зног
пред школ ског про гра ма) и само на еле мен тар -
ном нивоу даје поглед на чуд но и чуде сно као
једну од основ них осо бе но сти ово га жан ра. 

„Ста кла ре ва љубав” (четвр ти раз ред)

Од бај ке „Шаре но ре па” сва ка ко је сло же ни -
ја и за мла де чита о це зах тев ни ја „Ста кла ре ва
љубав”. Све је у њу ста ло: позна ти про стор,
чуде сни дога ђа ји, упор ност глав ног јуна ка и
његов пре о бра жај, љубав на чежња, посто ја ње
упо зо ре ња, одно сно забра не и њен пре кр шај.
Ова бај ка сво јим основ ним иде ја ма пре ва зи ла -
зи пот пу ну могућ ност раз у ме ва ња код мла дих
чита ла ца, али им зато мно го тога нуди: при чу
о чежњи за лепо том, за лич ним уса вр ша ва њем,
и сазна ње да су нај вред ни је ства ри чове ку дате
само на тре ну так. У бај ци је љубав изјед на че на
са нај ду бљом потре бом чове ко вом, са жељом
мла дог јуна ка за пот пу ном оства ре но шћу. 

Ста кла ре ва љубав спа да у бај ке Гро зда не Олу -
јић у који ма се иден ти тет и уну тра шња сигурност
мла дог чове ка и дете та потвр ђу ју захва љу ју ћи
умет но сти и ства ра ла штву (Недић 2003: 169). 

С јед не стра не, девој ка од ста кла је њего во дру -
го ја, а са дру ге, она је умет нич ко дело које емо -
ци о нал но испу ња ва сво га твор ца. Бај ка је уво -
ђе њем и пона вља њем моти ва пажљи во гра ђе на.
Дечак пона вља суд би ну сво га оца, која се огле -
да у ода но сти зана ту и умет но сти, да би у губит -
ку воље ног бића пре по знао да при ча коју про -
ла зи не пре ста је да се пона вља.5

Мотив чежње за нечим нео бич ним суге ри -
сан је деча ко вим модрим очи ма, а девој чи ца

која изра ња из ста кла је про зрач на и бли ста ва,
нежна и про зир на. Све тлост је знак чуде сног и
типич на је за бај ке Гро зда не Олу јић („Ста кла -
ре ва љубав”, „Олда ни ни врто ви”, „Паху љи чин
дар”). Све тло о ка је про зрач но биће од ста кла,
поја вљу је се уз све тло сне сен за ци је и леб де ћи
у све тло сти (в. Опа чић 2020: 8). Про зир ност
ста кла и сјај који су при вла чи ли деча ка више
од било чега на све ту исто вет ни су сја ју у очи -
ма мла дог јуна ка и њего вог сина на кра ју при -
че. Могућ ност але го риј ског тума че ње ове бај ке
нај ви ше је задр жа на у изу зет ном завр шном
пасу су у којем ста кла рев нај мла ђи син (као и
увек у бај ка ма) у пот пу но сти пона вља зано се, а
слу ти мо и тра гич ни губи так њего вог оца. Зато
ста кла рев пут и није само његов, већ свих нас.
Нужни губи так даје песи ми стич ну ноту, а занос
који се пона вља као да нам суге ри ше да лепо та
и није само у посе до ва њу него и у путу ка њој
(в. Јани ћи је вић 2010: 236).

У свим читан ка ма за четвр ти раз ред нала зи
се про гра мом одре ђе на бај ка „Ста кла ре ва љу -
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уоча ва ју на при ме ри ма народ них, чији се еле мен ти касни је
кроз шко ло ва ње лако упо ре ђу ју са осо бе но сти ма аутор ске
бај ке. Ипак, по новом про гра му, народ не бај ке чита ју се тек
од тре ћег раз ре да, да би се појам аутор ска бај ка усва јао у
петом раз ре ду (пре ма прет ход ном про гра му, овај појам уче -
ни ци су усва ја ли још у тре ћем раз ре ду). У про гра ми ма за
мла ђе раз ре де при сут на је, дакле, јед на врста неус кла ђе но -
сти изме ђу бај ке као врсте и књи жев них дела на који ма би
тре ба ло уоча ва ти њене одли ке. 

5 Зора на Опа чић ову бај ку убра ја у чуд не/фан та стич не
при че: „Вели ка гру па при ча је карак те ри стич на по реак ци -
ји јуна ка у сусре ту са магиј ским бићи ма те сто га садр жи
моме нат фан та стич ног или чуд ног. [...] Јуна ци који пре кр -
ше завет ћута ња губе пра во кон так та са нат при род ним све -
том (ста клар гур не Све тло о ку из сује те, дечак у ’Злат ној кра -
би’ поста не груб). Пошто се њихов живот наста вља уоби ча -
је ним током, они вре ме ном пре ста ју да веру ју да су има ли
било какав увид у нат при род но. Али, и тада је при сут на алу -
зи ја која деста би ли зу је димен зи ју чуд ног: ста клар види сјај
у очи ма сво га сина и прет по ста вља да он, уме сто њега, кому -
ни ци ра са нат при род ним” (Опа чић 2010: 130–132).



бав”.6 Са дру ге стра не, при ме ћу је мо да се ауто -
ри читан ки за четвр ти раз ред, као и они за још
мла ђе, не одлу чу ју да у сво је додат не избо ре
увр сте и дру ге бај ке Гро зда не Олу јић.7 Мето -
дич ка апа ра ту ра која текст пра ти садр жи ту -
маче ње непо зна тих речи, раз го вор о тек сту и
одре ђе на зна ња о аутор ској бај ци као жан ру. За
раз ли ку од дру гог раз ре да, овде гото во да нема
нало га који ма се ула зи у област говор не кул -
туре и зане ма ру ју се књи жев не осо бе но сти тек -
ста. Ипак, сама пита ња о тек сту углав ном су
репро дук тив ног карак те ра, а поне ка тра же
одре ђе на тума че ња, углав ном усме ре на на по -
ступ ке глав ног јуна ка. 

Пре ма прет ход ном про гра му (2005), бај ка
„Ста кла ре ва љубав” нала зи ла се у читан ка ма за
тре ћи раз ред. У њима су се углав ном исти ца ле
жан ров ске карак те ри сти ке тек ста (при чему у
неким читан ка ма као да ни сами ауто ри нису
били сигур ни у њего во жан ров ско одре ђе ње, па
су тра жи ли од уче ни ка да обја сне зашто при ча
личи на бај ку, а не зашто јесте бај ка), ука зи ва -
но је на раз ли ку изме ђу народ не и умет нич ке
бај ке или се зах те ва ло од уче ни ка да издво је
нај леп ше бај ко ви те поја ве из бај ке8, а о љуба ви,
о чежњи за оства ре но шћу, о лепо ти и њеној
неу хва тљи во сти и дру гим моти ви ма није се
про го ва ра ло. Због сло је ви то сти ове бај ке, до
одре ђе них нивоа раз у ме ва ња пре могу доћи
ста ри ји уче ни ци, због чега је „Ста кла ре ва љу -
бав” пре ба че на у четвр ти раз ред и у акту ел ним
читан ка ма је уз њу дата нешто сло же ни ја апа -
ра ту ра, која је сада, пре све га, обим ни ја и рела -
тив но зах тев ни ја. Међу пита њи ма је, оче ки ва -
но, нај ви ше оних која про ве ра ва ју раз у ме ва ње
про чи та ног, фабу ле и узроч но-после дич них
одно са. Иако про грам не нагла ша ва екс пли цит -
но раз ли ку изме ђу народ не и аутор ске бај ке
(као књи жев но те о риј ски појам аутор ска бај ка

се уво ди у петом раз ре ду), у зах те ви ма, у неко -
ли ко читан ки, оче ку је се зна ње о њима (Наве ди
два раз ло га због којих је ова при ча аутор ска бај -
ка; По чему пре по зна јеш да је при ча „Ста кла ре -
ва љубав” бај ка?), одно сно упу ћу је се на слич -
но сти и раз ли ке код ових књи жев них врста (По
чему се глав ни лик раз ли ку је од јуна ка народ не
бај ке?; Шта глав ни јунак жели и о чему машта
и сања?; Каква је била ноћ у којој је дечак поже -
лео да напра ви ста кле ни цвет?; Обја сни зашто
дечак не веру је у оно што види), а негде су пону -
ђе на и њихо ва опшир ни ја поја шње ња. Тако су
погод ност ове бај ке за поре ђе ње са позна тим
народ ним бајкама, као и могућ ност уоча ва ња
њихо вих одли ка пре по зна ли ауто ри неко ли ко
читан ки. Сла ви ца Јова но вић, аутор ка читан ке
Заво да за уџбе ни ке, баш на при ме ру бај ки Г.
Олу јић ука зу је на одли ке жан ра: нај пре у дру -
гом раз ре ду уз „Шаре но ре пу” уоп ште но дефи -
ни ше бај ку, да би сада, у читан ци за четвр ти
раз ред, уз „Ста кла ре ву љубав” пону ди ла уче ни -
ци ма детаљ ни је обја шње ње пој ма аутор ска бај -
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6 Осам читан ки осам изда вач ких кућа: Вул кан зна ње,
Кре а тив ни цен тар, Еду ка, БИГЗ школ ство, Klett, Нови Логос
и Завод за уџбе ни ке.

7 Пита ње додат ног избо ра тек сто ва у читан ка ма, оних
који нису про гра мом зада ти, врло је зани мљи во и нади ла зи
окви ре ово га рада. Тре ба ло би овде напо ме ну ти: додат ни
избо ри нису усме ре ни било каквим упут стви ма, па кад
сагле да мо све те тек сто ве, уоча ва мо недо ста так јасних кри -
те ри ју ма ода би ра и крај њу нело гич ност њихо вог бро ја у кон -
крет ним уџбе ни ци ма (Jani ci je vic i dr. 2018: 83–103). 

8 У зада ци ма се у већи ни слу ча је ва инси сти ра ло на
машти, машта њу уче ни ка, нагла ша ва ло се да су зби ва ња о
који ма се у овој при чи гово ри могу ћа само у машти, а није
се поми ња ло оно што је на овим часо ви ма бит ни је – да су
сва та чуда могу ћа у књи жев но сти, у књи жев ним тек сто ви -
ма. Дете од самог почет ка тре ба да ула зи у при ро ду саме
књи жев но сти и да схва та да је у том све ту све могу ће. Педа -
го шки зах тев да дете тре ба да се изра зи, да машта, разу мљив
је и при хва тљив, али тек након ваља не ана ли зе самог књи -
жев ног тек ста. Педа го шко на часу ника да не тре ба да буде
једи но, нити да буде изнад естет ског.



ка, поре де ћи је са народ ном. Нешто слич но
запа жа се у чи тан ци изда вач ке куће Еду ка (Јо -
вић и Тодо ров), када се уче ни ци пози ва ју да се
при се те основ них осо бе но сти ових жан ро ва и
кон крет них обра ђе них насло ве из лек ти ре. У
оста лим чи тан ка ма ауто ри се задр жа ва ју на
опо зи ци ји познат – непо знат аутор, одно сно
аутор ска бај ка се одре ђу је као при ча фан та -
стич не садр жи не чији је аутор познат. 

У поре ђе њу са нало зи ма који се одно се на
пита ње жан ра, знат но је мање оних који ма се
тума че дубљи сло је ви ове бај ке. Њих, за раз ли -
ку од читан ки за тре ћи раз ред у рани јем пери -
о ду, ипак има, те је код ауто ра дошло до поме -
ра ња оче ки ва не рецеп ци је уче ни ка. Они сада
тра же про ми шља ње о чуде сном, о одно су деча -
ка пре ма Све тло о кој, про ме на ма тог пона ша ња
и после ди ца ма, као и о про бле ма ти зо ва ном
завр шет ку бај ке: Како раз у меш да је Све тло о ка
видљи ва само за деча ка?; Како се дечак про ме нио
отка ко је са њим ста кле на девој чи ца?; Шта
теби гово ре Све тло о ки не речи да је љубав крх ки -
ја од ста кла?; Обја сни како раз у меш послед њу
рече ни цу у бај ци: шта се пона вља?; Знаш ли
шта је умет нич ко дело?; Може ли се дело малог
ста кла ра назва ти умет но шћу?. Издво је ни при -
ме ри и момен ти из тек ста који се њима нагла -
ша ва ју у читан ка ма нису доми нант ни, али их
има, и тра же додат ну раз ра ду на самом часу.
Тако ђе, ова кав тип књи жев них тек сто ва, поред
зна лач ки осми шље не апа ра ту ре, зах те ва изу -
зет ну спрем ност и зна ње учи те ља да вешто води
уче ни ка у њеном раз у ме ва њу и тума че њу. 

„Небе ска река” (пети раз ред)

Као што смо већ поме ну ли, избор из аутор -
ских бај ки Гро зда не Олу јић нала зи се у про гра -
му за пети раз ред, у одељ ку „Дома ћа лек ти ра”,

те се може оче ки ва ти да се обја вљу је засеб но,
као део посеб ног ком пле та или при ре ђе не књи -
ге. Међу тим, из више раз ло га је зна чај но да се
ова кви тек сто ви нађу и у читан ка ма (на при -
мер, као одло мак из рома на или при ча из збир -
ке), како би се на бар јед ном иза бра ном при ме -
ру ука за ло на осо бе но сти дела у цели ни и њего -
во могу ће тума че ње. Ова ква врста услов но ре -
че но „про мо ви са ња” лек ти ре важна је и због
тога што би се уче ни ци пре ко одлом ка моти ви -
са ли за чита ње дела у цели ни. Од два на ест ана -
ли зи ра них читан ки, десет садр же бај ке Г. Олу -
јић. Ауто ри читан ке Кре а тив ног цен тра одлу -
чу ју се за одло мак из рома на Ива не Нешић, док
читан ка Од зла та јабу ка (БИГЗ школ ство) не
доно си тек сто ве ових ауто ра.9 У седам читан ки
нала зи се бај ка „Небе ска река”, у две „Масла -
чак”10 и у по јед ној бај ка „Пла ва мач ка” (Klett),
одно сно „Месе чев цвет” (Нови Логос).11

За јед ну од нај кра ћих бај ки Гро зда не Олу јић,
„Небе ску реку”, може се рећи да се наста вља на
теме и моти ве из њених омла дин ских рома на.12

У њој се исти че жеља за сло бо дом и неза ви сно -
шћу, као и за истрај но шћу у доно ше њу соп стве -
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9 Ана ли зи ра не су читан ке осам изда вач ких кућа: Вул кан
зна ње (две читан ке), БИГЗ школ ство (две), Нови Логос (две),
Еду ка (две), Герун ди јум, Кре а тив ни цен тар, Завод за уџбе -
ни ке и Klett.

10 Читан ка Завода за уџбе ни ке доно си оба наве де на текста.
11 Бај ка „Пла ва мач ка” из збир ке Јастук који је пам тио

сно ве и дру ге бај ке (2007) нала зи се у читан ци Рас ков ник Зоне
Мркаљ и Зори це Несто ро вић, и наслов је допу њен тако да
суге ри ше о којој исто риј ској лич но сти је реч („Пла ва мач ка
– Тесла”). У бај ци је упо тре бљен позна ти посту пак у књи жев -
но сти за децу, када се чита о ци ма при бли жа ва ју зна чај не
исто риј ске лич но сти кроз бај ко ви ту при чу о њихо вом детињ -
ству, нади ла же њу стра хо ва и сазре ва њу.

12 Пове за ност моти ва ове бај ке Гро зда не Олу јић и њеног
првог рома на Излет у небо (1958) уоча ва се и у самом насло -
ву. На слич но сти бај ки и рани јих дела Г. Олу јић ука зао је А.
Јова но вић: „Прва њена књи га бај ки Седеф на ружа наста вља
се, ма коли ко то чуд но изгле да ло, на теме њених рани јих



них одлу ка и бор би да се пред о дре ђе на суд би -
на изме ни. У тежњи за једин стве но шћу и тра га -
њу за соп стве ним иден ти те том, Мала Река же -
ли да тече небом, међу обла ци ма и зве зда ма, у
пот пу ној супрот но сти од оног што јој је зада но
и што се од ње оче ку је, слич но као што у „Ма -
слач ку” сун цо крет жели да поста не масла чак.
У испу ње њу свог сна јуна ци Олу јић ки них бај ки
јачи су од сва ког стра ха, спрем ни на суко бе са
поро ди цом и одва ја ње од бли жњих. Сли чан
мотив јавља се у бај ци „Масла чак”, у којој је 

дру га чи ји, нека ко чудан и увек зами шљен, увек
загле дан у даљи ну, нај мла ђи син одби јао да сле -
ди сун чев ход буне ћи се при том зашто би баш
сви мора ли да раде исто (Олу јић 2011: 33). 

На кра ју, и овај јунак и Мала Река про на ла зе
начин да реа ли зу ју сво је тежње и на то су
спрем ни макар пла ти ли цену оства ре ња соп -
стве ног иде а ла. Баш као што се ни у бај ци
„Шаре но ре па” не одго не та како се тигар ство -
рио крај девој чи це а потом поно во нашао у
каве зу, ни овде се не казу је како је Мала Река
неста ла са земље и завр ши ла међу обла ци ма,
пре тво рив ши се у дугу. Све се оди гра ва у вре ме
стра шне олу је, када се небо и земља спа ја ју,
након чега се дуга може тума чи ти као сим бол
њихо вог изми ре ња. У хри шћан ској сим бо ли ци
сред њег века, дуги них седам боја пред ста вља -
ло је „сли ке седам Све тих тај ни и седам даро ва
Све тог духа, или тако ђе сим бол Бого ро ди це,
која мири небо и земљу” (Biderman 2004: 81).

И у овој бај ци, као и у „Шаре но ре пој”, зна -
чај на је уло га мај ке која је бри жна, заштит нич -
ки настро је на, она која усме ра ва и саве ту је.
Вели ка Реч на Мај ка стр пљи ва је за нео бич не
жеље сво га дете та, она пред њима задрх ти од
ужа са, али кћер не пре ко ре ва и не супрот ста -
вља јој се ауто ри та тив но. Мај ка не жели да

мења уста ље ни пут раз во ја и оби ча ја, док је
Мала Река бун тов на, сво је гла ва и упор на у
оства ри ва њу сво јих жеља. Слич на је и фигу ра
мај ке у при чи о маслач ку. Она је опре зна, осе -
тљи ва на мишље ње око ли не, али и забри ну та
што њен син не напре ду је како би тре ба ло и
није налик дру ги ма. Уз супрот ста вља ње одра -
слих и деце, у бај ци су пре по зна тљи ве опо зи -
ције: небо –зе мља, виси не –ни зи не, уоби ча је -
но–дру га чи је (недо сти жно), лич не жеље – оче -
ки ва ња сре ди не. Међу издво је ним опо зи ци ја -
ма, при мет но је супрот ста вља ње про ла зно сти
(реке теку, носе, про ла зе; могу да пре су ше,
неста ну или се ули ју једна у дру гу) наспрам
веч но сти, јер Ма ла Река поста је Небе ска река,
одно сно дуга.13

Мето дич ке апа ра ту ре које пра те бај ке Г.
Олу јић у читан ка ма за пети раз ред садр жај ни -
је су у погле ду бро ја пита ња, опшир ни јих одре -
ђе ња аутор ске бај ке (која се углав ном засни ва -
ју на поре ђе њу са еле мен ти ма народ не), успо -
ста вља ња коре ла ци ја наста ве књи жев но сти са
дру гим обла сти ма и пред ме ти ма, оба ве зног
упо зна ва ња са био гра фи јом аутор ке. Осим то -
га, изра же ни јих раз ли ка у одно су на апа ра ту ре
у читан ка ма за мла ђе раз ре де и нема. И даље
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књи га. И у њима, као и у овој, сусре ће мо говор о људ ској
само ћи, потре бу да се нешто у соп стве ном живо ту изме ни,
тежњу ка љуба вљу. [...] Већ самим насло вом Небе ска река, и
чита њем наслов не при по вет ке, уоча ва мо, пре по зна тљи ву
већ из прве збир ке, тежњу ка виси на ма, за вред но сти ма”
(Јова но вић 2011: 539, 542). 

13 Зато за „Небе ску реку” може мо рећи да је бај ка-леген -
да, а оне, изме ђу оста лог, могу гово ри ти како су наста ле при -
род не поја ве. Овај позна ти посту пак, којим се у бај ка ма обја -
шња ва ју поја ве из при ро де, има мо и у бај ци „Како су пужу
укра ли кућу” Десан ке Мак си мо вић (у избо ру дома ће лек ти -
ре за дру ги раз ред) која обја шња ва наста нак пужа гола ћа
(само што пуж не поста је пуж голаћ сво јом вољом, као што
је то код Мале Реке), те су ова кви момен ти у наста ви погод -
ни за вра ћа ње на позна то и за уоча ва ње при ро де књи жев но -
сти и посту па ка који ма се слу жи. 



доми ни ра ју пита ња која се одно се на репро ду -
ко ва ње бит них моме на та у бај ци, ука зи ва ње на
поступ ке лико ва и њихо ве осо би не, на одре ђи -
ва ње теме, као и жан ров ских карак те ри сти ка,
док је знат но мање зада та ка који ма се уче ни ци
усме ра ва ју на суштин ско раз у ме ва ње и тума -
че ње тек ста. На том тра гу су сле де ћа пита ња из
неко ли ко читан ки: Обја сни однос Вели ке Реч не
Мај ке и Мале Реке; Да ли ова бај ка има сре ћан
крај?; Обја сни како и за кога. Какво зна че ње, на
осно ву про чи та ног тек ста, за тебе има реч ду-
га?; Зашто се Мала Река замр зла од туге и ћу-
та ња?; Обја сни те зна че ње сле де ће рече ни це: Ни-
ко не каже да мораш бити вели ки да би био хра -
бар. Про на ђи у бај ци дога ђај који је Мала Река
иско ри сти ла да би оства ри ла сво ју жељу?; Обја -
сни зашто се дуга пои сто ве ћу је с небе ском ре-
ком?. Са дру ге стра не, може мо рећи да посто ји
битан иско рак у исти ца њу жан ров ских одли ка
аутор ске бај ке, одно сно да посто ји шире ње и
улан ча ва ње зна ња о јед ном пој му, које тре ба да
посто ји, да чини спо ну изме ђу раз ред не и пред -
мет не наста ве књи жев но сти. Наве шће мо само
један при мер: 

Аутор ске бај ке се од народ них раз ли ку ју по
томе што су лико ви у њима раз ви је ни ји и носе
лич но име (Небе ска Река, Седеф на ружа, Крат -
ко веч на); поступ ци јуна ка су моти ви са ни лич -
ним жеља ма (откри ва ње сво јих спо соб но сти и
могућ но сти); пре ци зни је се име ну је гео граф ски
про стор где се одви ја рад ња (реч но кори то, мор -
ско дно, оба ла) и одре ђу је вре ме (кон крет но
исто риј ско вре ме или наша сада шњи ца); могу да
се завр ше стра да њем глав ног јуна ка (Божић и др.
2018: 182).

Зани мљи во је да се у неко ли ко читан ки
издва ја ју народ на веро ва ња у вези са поја вом
дуге. Тако се на јед ном месту каже да је за
инди јан ска пле ме на она пред ста вља ла везу

изме ђу живо та и смр ти (Исто: 182). Та наме ра
да се о овом при род ном фено ме ну додат но
про го во ри у кон тек сту њего вог зна че ња у кул -
ту ри није нео бич на јер је и сам крај бај ке више -
зна чан и отва ра пита ње да ли пред ста вља наста -
вак живо та или саму смрт. 

Бај ке Гро зда не Олу јић у при ре ђе ним 
књи га ма лек ти ре за пети раз ред

При ре ђе не лек ти ре за поје ди нач не раз ре де,
за сада, нису пред мет ева лу а ци је и одо бра ва ња
од стра не Заво да за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња
и вас пи та ња и Мини стар ства про све те, што је
посеб на и зани мљи ва тема за даљу отво ре ну
диску си ју. Кор пус овог истра жи ва ња обу хва та
три књи ге које у нази ву има ју одре ђе ње лек ти -
ра за пети раз ред. Две од њих обја ви ли су у
шко ла ма већ засту пље ни изда ва чи уџбе ни ка:
БИГЗ школ ство и Вул кан зна ње, док тре ћу обја -
вљу је ЈРЈ Мој изда вач. Важно одре ђе ње књи ге
која је кон ци по ва на као школ ска лек ти ра сва -
ка ко није само њено име но ва ње већ и нео п ход -
на раз ви је на мето дич ка апа ра ту ра која пра ти
иза бра не тек сто ве. Она се обич но нала зи на
кра ју књи ге и садр жи био граф ске подат ке о
ауто ри ма, изво де из кри тич ких погле да на њи -
хо во ства ра ла штво и пое ти ку, као и нало ге који
уче ни ке воде кроз текст и омо гу ћа ва ју боље ра -
з у ме ва ње про чи та ног. Од три наве де не лек ти -
ре, ова кав при ступ уоча ва мо само у књи зи коју
је при ре ди ла Зора на Опа чић (ЈРЈ Мој издавач).14
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14 Исти не ради, сам изда вач, у сво јим реклам ним бро шу -
ра ма и на сај ту, Вили ну кути ји цу – избор бај ки одре ђу је као
„лек ти ру за 5. раз ред основ не шко ле” и књи га је део целог
ком пле та дома ће лек ти ре за овај узраст. У самом нази ву
књи ге, међу тим, ово име но ва ње не посто ји, иако је она у
пот пу но сти уре ђе на као школ ска лек ти ра са све о бу хват ном
про прат ном мето дич ком апа ра ту ром. 



Код позна тих школ ских изда ва ча, с дру ге стра -
не, или гото во да нема про прат них тек сто ва,
већ посто ји само крат ки текст који књи гу отва -
ра и у ком се исти чу одли ке пое ти ке и одре ђе -
них бај ки Гро зда не Олу јић (БИГЗ школ ство –
избор при ре дио Јован Љушта но вић), или пак
има разно вр сних тек сто ва, који уче ни ци ма не
пома жу пре ви ше у раз у ме ва њу про чи та ног, јер
им није назна че но на које се бај ке тач но одно -
се, што важи и за пита ња и задат ке, који су дати
обје ди ње но и тиме пре ви ше уоп ште но и раз у -
ђе но за овај узраст уче ни ка. 

Посеб ну пажњу у овој ана ли зи посве ти ли
смо кор пу су ода бра них бај ки Гро зда не Олу јић
у наве де ним изда њи ма. Нај ве ћи избор (девет -
на ест бај ки) нала зи мо у књи зи Вили на кути ји -
ца – избор бај ки (ЈРЈ Мој изда вач), потом у ода -
би ру Ј. Љушта но ви ћа (седам на ест бај ки, БИГЗ
школ ство) и нај ма ње (седам) у изда њу Вул кан
зна ња (што је код овог изда ва ча разу мљи во, јер
је у пита њу „избор из аутор ске књи жев но сти за
децу” у ком су поред бај ки Г. Олу јић и тек сто -
ви С. Раич ко ви ћа, Д. Мак си мо вић, М. Анти ћа,
В. Андри ћа, Д. Алек си ћа и А. Вуча). Првим две -
ма наве де ним збир ка ма зајед нич ко је седам
насло ва („Вили на кути ји ца”, „Миру нин вео”,
„Месе чев цвет”, „Село изнад обла ка”, „Седеф -
на ру жа”, „Зво но које је опо ми ња ло” и „Небе -
ска ре ка”), од којих бај ку „Зла то пр ста” нала зи -
мо у две ма лек ти ра ма (Вул кан зна ње и БИГЗ
школ ство), док се „Месе чев цвет” нала зи у сва
три изда ња. То што је ова бај ка део све три књи -
ге лек ти ре и још јед не читан ке за пети раз ред
није нима ло слу чај но јер отва ра врло важан
про блем оту ђе но сти чове ка од при ро де, али и
оту ђе но сти међу људи ма, и то не само због уво -
ђе ња теме урба ни за ци је чове ко ве сва ко дне ви -
це и живо та у веле гра ду, већ и због нагла ше ног
при су ства модер не тех но ло ги је саже те у моти -

ву „чароб не кути је” (која може бити теле ви зор,
али данас све више и таблет и мобил ни теле -
фон), која реме ти про цес соци ја ли за ци је и
додат но допри но си оту ђе њу поје дин ца у савре -
ме ном све ту. Тиме је ода бир при че која, бар
доне кле, нуди реше ње за про блем дана шњег
дете та сасвим у скла ду са њего вим сен зи би ли -
те том. 

Бај ке у овим изда њи ма, посеб но садр жај ни -
јим у при ре ђи ва њу З. Опа чић и Ј. Љушта но ви -
ћа, бира не су тако да у малом пред ста ве ства -
ра ла штво Гро зда не Олу јић, њене карак те ри -
стич не теме, моти ве, јуна ке, а у скла ду са узра -
стом чита ла ца који ма је избор наме њен. На тај
начин је настав ни ци ма и уче ни ци ма дата мо -
гућ ност да бај ке упо ре ђу ју и про на ла зе слич но -
сти међу њима, чиме се посте пе но откри ва
књи жев ни свет јед ног ауто ра, раз ви ја свест о
њего вим спе ци фич но сти ма, одно сно ука зу је на
њего ве осо бе но сти, на једин стве ни језик и стил,
а на тај начин реци пи јент упо зна је и свет књи -
жев но сти уоп ште. Зорана Опа чић у јед ном од
про прат них и мето дич ки обли ко ва них тек сто -
ва то мла дим чита о ци ма и обја шња ва кроз упу -
ћи ва ње у струк ту ру сво је књи ге. Бај ке гру пи ше
у чети ри цели не, а сва ка од њих бит но је озна -
че на под на сло вом („Вилин ски прах”, „Ста кле -
не куле”, „Од шкољ ке до зве зда”, „Гла сам за
љубав”), који нагла ша ва одре ђе но зна чај но свој -
ство иза бра них тек сто ва. Ова ква орга ни за ци ја
тек сто ва уну тар јед не књи ге и упу ћи ва ње уче -
ни ка у њу изу зет но је функ ци о нал на, а посебно
ако потом сле де пита ња и зада ци који их кроз
текст воде и пома жу им да сами уоче одли ке по
који ма су бај ке обје ди ње не у одре ђе не ску пи -
не, као што је овде слу чај. Бира ње тек сто ва пре -
ма узра сту, сазнај ним карак те ри сти ка ма уче -
ни ка и њихо вом сен зи би ли те ту, затим добра
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орга ни за ци ја ових тек сто ва, као и ква ли тет ни
про прат ни ме то дич ки обли ко ва ни садр жа ји,
основ ни су еле мен ти пра ве настав не лек ти ре.

* * *

Бај ке Гро зда не Олу јић у наста ви књи жев но -
сти зау зи ма ју посеб но место, врше ћи низ важ -
них и допу њу ју ћих уло га, било да се нала зе у
читан ка ма као про гра мом зада ти кон крет ни
тек сто ви или пак пред ста вља ју избор ауто ра
читан ки и лек ти ра. Оне има ју нагла ше ну вас -
пит ну уло гу која про из ла зи из њихо ве умет нич -
ке при ро де. Исто вре ме но, пру жа ју уче ни ци ма
могућ ност да уз тек сто ве раз ли чи те сло же но -
сти емо ци о нал но и књи жев но сазре ва ју. У лек -
ти ри за нај мла ђе уче ни ке, ове бај ке као основ -
ни мотив има ју љубав, ода ност и при вр же ност,
док оне ода бра не за ђаке петог раз ре да нуде
раз у ђе ни ју и сло же ни ју тема ти ку, у којој се по -
кре ћу пита ња савре ме ног живо та у гра до ви ма,
уса мље но сти деце у соли те ри ма, чове ко ве изгу -
бље не бли ско сти с при ро дом, затим тежње ка
лепо ти, дости за њу савр ше ног (које је чове ку
надо хват руке, а ипак му изми че), као и ван вре -
ме на пита ња тра га ња за сло бо дом, неза ви сно -
шћу и соп стве ним иден ти те том. Опус бај ки у
избо ру књи га лек ти ре темат ски је још садр жај -
ни ји. Нуде ћи богат и разно вр стан књи жев ни
свет, бај ке Гро зда не Олу јић од уче ни ка изи ску -
ју додат ни напор у раз у ме ва њу, од учи те ља и
настав ни ка вешти ну у при пре ма њу часо ва и
обра ди зада тих настав них садр жа ја, а исто вре -
ме но и добро осми шље ну мето дич ку апа ра ту -
ру у читан ка ма и при ре ђе ним књи га ма лек ти -
ре која ће и јед ни ма и дру ги ма бити кори стан
водич. 
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GRO ZDA NA OLU JIĆ: FAIRY TALES 
IN ELE MEN TARY SCHOOL

(TEAC HING CUR RI CU LUMS, TEX TBO OKS,
ELE MEN TARY SCHOOL NOVELS)

Sum mary

The lite rary opus of Gro zda na Olu jić, which inclu des
her novels and fairy tales, is stu died by many lite ra tu re
rese ar chers and met ho do lo gists and has gai ned a lot of
inte rest in the fol lo wing ways: books inclu ding her works
are being publis hed, ear li er edi ti ons of her work are
being resto red, aca de mic con fe ren ces in honor of her
work are being held, PhD rese arch papers are being writ -
ten based on it, and the sig ni fi can ce of her work in lite -
ra tu re tex tbo oks and teac hing cur ri cu lums is con stantly
being ree xa mi ned and reap pro ved. The uni que nove li stic
style in her fairy tales, a myriad of subjects, motifs and
cha rac ters can sig ni fi cantly sha pe the minds of young
rea ders, which is why tho se tales have been a part of ele -
men tary school teac hing cur ri cu lums for almost four
deca des. In the rese arch, analyzed is the ove rall fre -
quency of teac hing Gro zda na Olu jić’s fairy tales sin ce
they first beca me a part of the teac hing cur ri cu lums, up
until today. A spe cial atten tion is given to the fairy tales
which can be found in the cur rent 2nd, 4th and 5th gra de
cur ri cu lums, lite ra tu re tex tbo oks (Color ful Tur nip, Gla -
zier’s Love, Hea ven’s River) and ele men tary school novels.
The recur ren ce of the se tales in 2021/2022 lite ra tu re
text bo oks is analyzed, along with the sha ping of the me -
tho di cal appa ra tus they are fol lo wed by. The goal is to
see how the stu dents inter pret the se works by asking
que sti ons rela ted to them and under stan ding them, as
well as whet her the ir lear ning is in cohe ren ce with the ir
cog ni ti ve and age cha rac te ri stics, and how the ir know -
led ge of fairy tales’ deno ta tion is spread in the period
from the 2nd to the 5th gra de of ele men tary school.

Keywords: teac hing cur ri cu lums, fairy tales, ori gi nal
fairy tales, lite ra tu re tex tbo oks, ele men tary school novels
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САЖЕ ТАК: При ли ком избо ра народ них и аутор -
ских бај ки које су погод не за ком пју тер ску или видео-
-игру, у одо бре ним диги тал ним читан ка ма за раз ред ну
наста ву води се рачу на о њихо вој при ме ре но сти узра -
сту, као и о чита лач ким нави ка ма, спо соб но сти ма и
инте ре со ва њи ма уче ни ка. Народ на бај ка „Баш-Челик”
има сло же ну при по вед ну струк ту ру, зани мљи ву садр -
жи ну и мно штво епи зо да и погод на је за осми шља ва -
ње дина мич не и зани мљи ве видео-игре са пое ни ма,
ниво и ма, 2D и 3D симу ла ци ја ма. Као интер ак тив но
настав но сред ство засту пље на је у одо бре ним диги тал -
ним читан ка ма и књи зи дома ће лек ти ре за тре ћи раз -
ред основ не шко ле изда вач ких кућа Нови Логос, Klett
и Фре ска. Због тога што пред ста вља пио нир ски поку -
шај уво ђе ња интер ме ди јал них садр жа ја у савре ме ну
наста ву матер њег јези ка, овај рад посве ћен је ана ли зи
њене струк ту ре, обли ко ва не путем разно вр сних нара -
ти ва (књи жев ног, ликов ног, аудио-визу ел ног и мул ти -
ме ди јал ног). Циљ истра жи ва ња је уоча ва ње спе ци фич -
но сти настав не при ме не ове видео-игре обли ко ва не по
узо ру на књи жев ни текст и њене аде кват но сти. При -
ме ном видео-игре Баш-Челик раз ви ја ју се чита лач ке
ком пе тен ци је уче ни ка и запа жа се њихов напре дак у
раз у ме ва њу про чи та ног тек ста. Уче ни ци заин те ре со -
ва но ана ли зи ра ју лико ве, њихо ве осо би не и поступ ке,
поре де дога ђа је, про стор не и вре мен ске одно се, запа -
жа ју бит не поје ди но сти у опи си ма бића и при ро де и
раз ли ку ју пој мо ве добра и зла. При ме њу ју ћи истра жи -
вач ко чита ње, током интер ак тив не игре усме ре но при -
сту па ју народ ној бај ци, откри ва ју раз ли чи те сло је ве и
зна че ња тек ста, усва ја ју нео п ход на књи жев на зна ња о

усме ној бај ци, поступ но изгра ђу ју свој умет нич ки сен -
зи би ли тет, естет ски укус, има ги на ци ју и морал но про -
су ђи ва ње. 

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: видео-игра, народ на бај ка, интер -
ме ди јал ност у наста ви књи жев но сти, мето ди ка наста -
ве срп ског јези ка и књи жев но сти 

Пре ма упут стви ма Међу на род ног дру штва
за тех но ло ги ју, „при ме на игри ца и софт ве ра за
симу ла ци ју пре по ру че ни је стан дард у наста ви
XXI века” (Ben der 2020: 103). У савре ме ној пе -
да го шкој лите ра ту ри о про јект ном уче њу ука -
зу је се на зна чај кори шће ња диги тал них тех но -
ло ги ја и вир ту ел них ига ра у наста ви. Као и сва
дру га аудио-визу ел на оства ре ња, видео-игре
пред ста вља ју посре дан извор сазна ња и, као та -
кве, поста ју „извор рад не моти ва ци је, сазна ња
и ства ра лач ке инспи ра ци је” (Павло вић 2014:
279).

Захва љу ју ћи раз во ју диги тал них меди ја и
аудио-визу ал них тех но ло ги ја у првој деце ни ји
XXI века у раз ред ној наста ви у Репу бли ци
Срби ји почи њу да се при ме њу ју јед но став не
интер  ак тив не видео-игре, обли ко ва не по узо ру
на књи жев ни текст. Садр жај но шћу се издва ја
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видео-игра Баш-Челик у диги тал ној читан ци за
тре ћи раз ред основ не шко ле изда вач ких кућа
Нови Логос, Klett и Фре ска, коју су 2020. годи -
не осми сли ле Мили ца Вуј но вић, Ана Сто ја но -
вић и Ната ша Стан ко вић Шошо. Аутор визу ел -
них реше ња и ани ма ци је видео-игре Баш-Челик
је Вале риј Коно ва лов.

Народ на бај ка „Баш-Челик” (Вук, Дода так,
1), као про зни текст типи зи ра не сижеј не схе ме,
посе ду је вели ку моде ла тив ну моћ и пру жа мо -
гућ ност да се у виду нара тив не, интер ак тив не
игре при ка жу разно вр сна зби ва ња, суко би јуна -
ка и њихо ва чуде сна раз ре ше ња. Про гра мом
наста ве и уче ња за тре ћи раз ред основ не шко -
ле пред ви ђе но је да се ова репре зен та тив на
срп ска бај ка чита у настав ци ма, током неко ли -
ко пла ни ра них часо ва. Настав на обра да ове бај -
ке може се реа ли зо ва ти пре ма посто је ћим тек -
стов ним цели на ма из читан ке коју уче ни ци
кори сте или пре ма дина ми ци интер пре та ци је
коју учи те љи само стал но осми сле. Ова квим на -
чи ном обра де дужег про зног тек ста негу је се
„истрај ност у чита њу и у усва ја њу доми нант них
естет ских и вас пит них вред но сти књи жев но -
умет нич ких тек сто ва” (Пра вил ник 2019: 7). 

Настав ник може да наја ви при влач ност
умет нич ког све та ове народ не бај ке на сле де ћи
начин:

Пред вама је јед на од нај леп ших срп ских на -
род них бај ки у којој ћете чита ти о хра број бра -
ћи, њихо вим сестра ма, јед ној прин це зи, ажда -
јама, зето ви ма-зма је ви ма и чудо твор ном бићу
нат  при род не сна ге, Баш-Чели ку. У њој се при по -
ве да о тро ји ци бра ће која пола зе у потра гу за
сестра ма које су неста ле када су их запро си ли
тајан стве ни про сци. Бра ћа на путо ва њу наи ла зе
на број не пре пре ке, боре се са ажда ја ма и стра -
шним диво ви ма. Чита ју ћи ову бај ку, ужи ва ће те
у њихо вим аван ту ра ма. Откри ће те зашто је нај -

мла ђи царев син награ ђен. Сазна ће те кога је
Баш-Челик отео и како је нај мла ђи царе вић
успео да откри је тај ну о Баш-Чели ко вој сна зи.
А да ли ће му то сазна ње помо ћи да побе ди над -
моћ ни јег про тив ни ка и оства ри сво ју наме ру,
откри ће те на кра ју. 

Наро чи ти вид усло жња ва ња при по вед не
струк ту ре у народ ној бај ци „Баш-Челик”, мно -
штво епи зо да и више токо ва рад ње, који се
дели мич но одви ја ју симул та но, а дели мич но се
пре кла па ју, погод ни су за исто и ме ну видео-
-игру. Ова интер ак тив на игра осми шље на је у
скла ду са тек стов ним цели на ма из читан ке
У све ту речи (Стан ко вић Шошо – Костић 2020:
145) и обу хва та сле де ће сег мен те: 

1. Послед ња царе ва жеља;
2. Нео бич не про сид бе;
3. Бра ћа кре ћу у потра гу за сестра ма;
4. Сусрет са Баш-Чели ком;
5. Нај мла ђи брат кре ће у потра гу за женом;
6. Успе шан завр ше так миси је.

Видео-игра Баш-Челик може се кори сти ти у
завр шном делу сва ког часа обра де јед ног дела
народ не бај ке, као вид син те зе обра ђе ног гра -
ди ва или по завр шет ку чита ња народ не бај ке у
настав ци ма, на посеб ном часу утвр ђи ва ња гра -
ди ва. Уче ни ци се могу заин те ре со ва ти за њену
садр жи ну сле де ћим под сти ца ји ма учи те ља:

Путо ва ње нај мла ђег царе ви ћа на почет ку бај -
ке моти ви са но је жељом да про на ђе сестре уда -
те за нат при род не про сце, а у сре ди шњем делу
жељом да обно ви и потвр ди већ скло пљен брак.
Међу тим, оба путо ва ња су под стак ну та сусре том
са оно стра ним бићи ма (нат при род ним про сци -
ма и Баш-Чели ком). Помо зи те нај мла ђем царе -
ви ћу да успе шно завр ши сво ју миси ју. Заи грај те
зани мљи ву интер ак тив ну игру и пока жи те коли -
ко позна је те народ ну бај ку „Баш-Челик”.
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Уче ни ци у инди ви ду ал ном или груп ном раду
посте пе но савла да ва ју шест нивоа видео-игре,
реша ва ју ћи задат ке који се одно се на нај зна чај -
ни је сег мен те тек ста. Игром се про ве ра ва ра зу -
ме ва ње про чи та ног сег мен та народ не бај ке и
позна ва ње њеног фабу лар ног тока. Од уче ни ка
се оче ку је да издво је кључ не дога ђа је у рад њи
и сагле да ју шта они пред ста вља ју за лико ве.
Осим тога, током игре они уоча ва ју осо би не
јуна ка и запа жа ју бит не поје ди но сти у изгле ду
бића и про сто ра. Сва ка ком по зи ци о на цели на
пред ста вље на је одго ва ра ју ћом илу стра ци јом
која доча ра ва дога ђа је и лико ве. Сми сао визу -
ел ног кон цеп та јесте да омо гу ћи уче ни ци ма да
асо ци ја тив ним путем пове жу ликов ни израз са
сиже ом бај ке. Ста тич не сли ке пре у зи ма ју уло -
гу нара тив ног сег мен та и олак ша ва ју уче ни ци -
ма дожи вљај књи жев ног тек ста.

Прин цип нео че ки ва них откри ћа и награ да у
видео-игри на зани мљив начин под сти че код
уче ни ка радо зна лост, лич но анга жо ва ње, жељу
за напре до ва њем (савла да ва ње нивоа) и пости -
за њем циља (оства ре ње миси је). За раз ли ку од
раз ви је ни јих видео-ига ра, у који ма игра чи сту -
па ју у међу соб ну интер ак ци ју и могу да обли -

ку ју лико ве или вир ту ел ни про стор, видео-игра
Баш-Челик је гра фич ки и софт вер ски обли ко -
ва на без могућ но сти интер вен ци је у струк ту ри
тек ста. Меха ни зам ове видео-игре садр жи: иза -
зо ве, покло не (награ де), нивое и пое не. Од уче -
ни ка се оче ку је да утвр ђе ним редо сле дом ре -
ша ва ју разно вр сне задат ке (избор тач ног одго -
во ра, више стру ки избор, откри ва ње чуде сног
пред ме та) при ме ре не узра сту. У игри ци су за -
сту пље на репро дук тив на пита ња. Број пита ња
и њихо ва сло же ност и тежи на посте пе но се уве -
ћа ва ју током игре. Уко ли ко су пону ђе на три
одго во ра, само један од њих је тачан. Када се
поја ве чети ри или пет пону ђе них одго во ра, у
зави сно сти од задат ка, могу да посто је два или
три тач на одго во ра. Меха ни зам игре омо гу ћа -
ва уче ни ци ма сло бо ду избо ра и мно штво поку -
ша ја у реша ва њу иза зо ва (зада та ка). Не посто -
ји вре мен ско огра ни че ње у бро ју поку ша ја и
погре шки. На тај начин ђаци уче на лич ним
гре шка ма без стра ха од нега тив них пое на, осе -
ћа ју радост због постиг ну тог успе ха, рас те ре ће -
но при сту па ју сва ком новом иза зо ву, моти виса -
ни су да побољ ша ју сво је резул та те и раз ви ја ју
само по у зда ње. При ме ном видео-игре Баш-Че-
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лик пости жу се сле де ћи резул та ти: анга жу ју се
сви уче ни ци који насто је да лич ним зала га њем
допри не су успе ху гру пе у којој се так ми че,
ства ра се коо пе ра тив на рад на атмос фе ра,
оства ру је се сарад ња међу уче сни ци ма и раз ви -
ја осе ћај зајед ни штва и тим ски дух. Сви уче -
ници на тај начин уче јед ни од дру гих и оства -
ру ју задо вољ ство због постиг ну ћа сва ког чла на
тима. 

Успе шност реша ва ња зада та ка огле да се у
бро ју доби је них награ да на сва ком од зада тих
нивоа. Награ де пред ста вља ју обе леж је сва ке
ета пе у раз во ју рад ње и има ју сим бо лич но зна -
че ње: кру на – први ниво (обе леж је јуна ка и ста -
ту сни сим бол), мач – дру ги ниво (сред ство за -
шти те од нео че ки ва них посе ти ла ца), штит –
тре ћи ниво (сред ство зашти те од потен ци јал -
них непри ја те ља на путу), бакља – четвр ти ниво
(помоћ јуна ку на путу и сиг на ли за тор хтон ског
про сто ра), маштра ва (вели ка дрве на или метал -
на чаша са дршком) – пети ниво (чароб но сред -
ство које је Баш-Чели ку омо гу ћи ло да се изба -
ви из зато че ни штва) и перо – шести ниво (сим -
бол заслу же не помо ћи при ја те ља). Зна њем и
дови тљи во шћу уче ни ци сти чу чудо твор на сред -
ства која су и њима помоћ у савла да ва њу датог
нивоа игре и напре ду ју ка зада том циљу.

У осно ви видео-игре Баш-Челик је путо ва ње
јуна ка, а посеб на пажња посве ћу је се топо су
пута „јер он има гене ри шу ћу, али и везив ну
функ ци ју, не само у струк ту ри бај ке, већ и на
нивоу сижеа, одно са изме ђу лико ва и њихо вог
испо ља ва ња” (Стан ко вић Шошо 2006: 31). 

У ини ци јал ном делу бај ке про ше ви на царе вих
кће ри је под сти цај за дола зак нат при род них
бића на овај свет. Зма је ви се поја вљу ју и као ште -
то чи не (јавља ју се у момен ту када цар уми ре и

одво ђе њем сеста ра нару ша ва ју поро дич ну хар -
мо ни ју) и као буду ћи дари ва о ци. Про ве ра ва ју ко
ће од бра ће испу ни ти очев завет да би га награ -
ди ли чароб ним сред стви ма у меди јал ном делу
бај ке (Исто: 208). 

На првом нивоу ове игре засту пље на су
репро дук тив на пита ња која се одно се на увод -
ни сег мент бај ке: Коли ко је цар имао деце?; Шта
се цару деси ло?; Шта је цар тра жио?. Избо ром
тач ног одго во ра, уче ни ци осва ја ју пое не (три
кру не), захва љу ју ћи који ма могу успе шно да
пре ђу на наред ну ета пу про ве ре. 

Дру га ета па видео-игре Баш-Челик запо чи ње
дола ском тајан стве них бића (зма је ва) у наме -
ри да запро се царе ве кће ри. Њихо во изне над -
но поја вљи ва ње током ноћи пред ста вља зна ча -
јан дога ђај у бај ци и дово ди до поре ме ће не рав -
но те же у поро ди ци (неста нак сеста ра). При ме -
њу ју ћи Про по ву тер ми но ло ги ју, засту пље на је
прва функ ци ја (е): „један од чла но ва поро ди це
уда ља ва се из куће”. Поја ва демон ских бића
при ка за на је у видео-игри ци илу стра тив но, без
ауди тив но-визу ал них ефе ка та (лупе, зве ке, тре -
ска, пла ме на и потре са). Истра жи вач ка пажња
уче ни ка усме ра ва се на поступ ке јуна ка бај ке и
њихо ве доми нант не осо би не. Одго ва ра ју ћи на
пита ња: Шта се деси ло царе вим ћер ка ма?; Ко су
тајан стве ни про сци царе вих кће ри?; Ко је дао
бла го слов за вен ча ње сеста ра?; Коју осо би ну су
испо љи ли нај ста ри ји и сред њи син? и Коју осо -
би ну има нај мла ђи царев син? – уче ни ци уви ђа -
ју да ће посту па ње нај мла ђег царе ви ћа у овом
делу бај ке одре ди ти њего ву суд би ну на кра ју.
Дру га ета па видео-игре Баш-Челик заго нет но -
шћу сво је садр жи не под сти че зачуд ност код
уче ни ка, а тиме се пажња уче ни ка током игре
успе шно одр жа ва. Реша ва њем зада та ка уче ни -
ци осва ја ју пое не и сти чу чароб не даро ве (ма -
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че ве), што ће им омо гу ћи ти да игру наста ве на
наред ном нивоу.

Неста нак сеста ра моти ви ше бра ћу да започ -
ну потра гу за „оте тим” сестра ма (у4) у тре ћој
ета пи видео-игре Баш-Челик. Јуна ци напу шта -
ју затво рен про стор (кућу, без бед ност дома) и
путу ју отво ре ним, туђим и непри ја тељ ским
про сто ром (шумом, гором, пусти њом). Мотив
путо ва ња се, у скла ду са Про по вом тер ми но ло -
ги јом, везу је за пет на е сту функ ци ју – „путо ва -
ње уз помоћ води ча”. Бра ћа про ла зе уда ље ним
пре де ли ма и одла зе у дру го цар ство, које је вео -
ма дале ко по хори зон та ли и вео ма висо ко
(дубо ко) по вер ти ка ли. Чува ри гра ни це су три
ажда је на језе ру, које се поја вљу ју ноћу. Кон тра -
сти ра њем про стор них и вре мен ских моме на та
у видео-игри пости же се илу зи ја кре та ња. Бра -
ћа путу ју дању, а нај те же пре пре ке савла да ју
ноћу (прве, дру ге, тре ће) у огра ни че ном вре -
мен ском интер ва лу (од поно ћи до зоре). Нај -
мла ђи царе вић успе шно пре ва зи ла зи гра ни цу
про сто ра којем је при па дао (Lotman 1976: 300)
и њего во путо ва ње ути че на раз вој рад ње у

сижеу: сти же до пећи не пра те ћи траг све тло сти
и мора да издр жи про ве ру диво ва (пра ви се да
једе људ ско месо, иде са њима у лов и у пљач -
ку). Нај мла ђи царе вић на путо ва њу успе шно
савла да ва тро гла ву ажда ју, деве то ри цу диво ва
и зми ју. Тек пошто их побе ди и спа се царе ву
девој ку, заслу жу је да поста не царев зет. Женид -
ба царе вом кће ри биће оче ки ва на награ да за
јуна ков под виг у овој ета пи јуна ко вог путо ва -
ња. Прво бит ни циљ путо ва ња нај мла ђег царе -
ви ћа није била потра га за неве стом, већ за се -
стра ма, па се женид ба схва та само као награ да
за почи ње на јуна штва, а не и као крај путо ва ња
(Мар ко вић-Штр бац 2004: 23–34).

Сло же ност зах те ва у тре ћем и четвр том
нивоу огле да се у разно вр сно сти пита ња која су
посве ће на позна ва њу фабу лар ног тока и осо би -
на ма јуна ка): 

Куда су се упу ти ла бра ћа? 
Шта су бра ћа на путо ва њу дожи ве ла? 
Куда се упу тио ноћу нај мла ђи царе вић? 
Кога је нај мла ђи царе вић срео те ноћи? 
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Како је нај мла ђи царе вић побе дио диво ве? 
Кога је нај мла ђи царе вић спа сао те ноћи? 
Ко је желео да нау ди усну лој прин це зи? 
Које је обе леж је царев син оста вио 

у соби усну ле прин це зе? 
Које осо би не су царе ви сино ви испо љи ли 

током путо ва ња? 

Реша ва ју ћи задат ке, уче ни ци сти чу пре ме те
(шти то ве и бакље) који ће им омо гу ћи ти да
пре ђу на наред ни ниво игре. 

Пети ниво видео-игре одно си се на пре лом -
не дога ђа је у меди јал ном делу народ не бај ке
(крше ње забра не ула ска у деве ту собу, сусрет са
Баш-Чели ком, отми ца цари це). Поре ме ћај рав -
но те же на дво ру насту па када се нај мла ђи царе -
вић оглу ши о царев завет. Пре кр шив ши забра -
ну ула ска у деве ту ода ју, глав ни јунак несмо -
тре но осло ба ђа Баш-Чели ка и због тога бива
кажњен – губи жену. 

Пита ња на овом нивоу садр же више пону ђе -
них тач них одго во ра: 

Шта је нај мла ђи царе вић открио у деве тој ода ји? 
Шта је Баш-Челик замо лио нај мла ђег царе ви ћа? 
Шта је нај мла ђи царе вић одлу чио? 
Како је Баш-Челик узвра тио пома га чу? 
По којим осо би на ма се Баш-Челик издва ја 

од оста лих лико ва у бај ци? 

Успе шним реша ва њем поста вље них зах те ва
уче ни ци сти чу чароб ни дар (маштра ву) и мо -
гућ ност да започ ну напред ни ниво игре. 

Шеста ета па про ве ре одно си се на завр шни
део бај ке – потра гу за цари цом и Баш-Чели ком. 

Наста вак путо ва ња озна чи ће и отпо чи ња ње
дру гог тока бај ке, а биће моти ви са но гре шком –
јуна ко вим крше њем забра не ула ска у деве ту
собу. Тек ће тра га ње за неве стом дове сти до
реше ња прво бит не потра ге за сестра ма. Зма је ви
ће у меди јал ном делу бај ке помо ћи јуна ку да
вра ти неве сту из демон ског све та. Јунак доби је
чароб но перо, савет, помоћ у мег да ну и на кра ју
бива ожи вљен (Стан ко вић Шошо 2006: 208–209).

У шестом делу видео-игре Баш-Челик путо -
ва ње јуна ка има за циљ да повра ти поре ме ће -
ну хар мо ни ју у поро ди ци. Засту пље не су две
функ ци је веза не за путо ва ње нај мла ђег царе ви -
ћа: у (В) IX – саоп шта ва ње несре ће јуна ку, и   XI
– одла зак јуна ка у потра гу за оте том неве стом
(х1). Јунак-тра жи лац (нај мла ђи царе вић) сусре -
ће на путу помоћ ни ка (зма је ве-зето ве) од којих
доби ја чароб на сред ства (пера) и саве те. Они
му пома жу у мег да ну и ожи вља ва ју га водом са
Јор да на. Захва љу ју ћи помо ћи зма је ва-зето ва и
супру ге, нај мла ђи царе вић побе ђу је Баш-Чели -
ка и успе шно завр ша ва миси ју. Пре ла ском гра -
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ни це, при поврат ку, њего во путо ва ње се завр -
ша ва. Повра так јуна ка (два де се та функ ци ја – ↓)
дога ђа се изне на да, на исти начин као и одла -
зак. 

Како би успе шно завр ши ли миси ју у овом
сег мен ту видео-игре, потреб но је да уче ни ци
одго во ре на сле де ћа пита ња: Кога нај мла ђи ца-
ре вић сре ће на путо ва њу?; Где живе сестре?;
Како зма је ви-зето ви посту па ју пре ма нај мла ђем
царе ви ћу?; Када је нај мла ђи царе вић успео да
побе ди Баш-Чели ка? и Ко му је у томе помо гао?
– а успе шност оства ре ња зада та ка огле да се у
сти ца њу чароб ног дара (пера). 

У завр шној ета пи видео-игре уче ни ци удру -
жу ју чароб не пред ме те (кру ну, мач, штит, ба -
кљу, маштра ву и перо) и откри ва ју зна чај не
поу ке бај ке: Онај ко заи ста воли и спре ман је да
се жртву је за дру ге може бити сре ћан!; Љубав
пре ма бли жњи ма савла да ва све пре пре ке! 

Овај вид еду ка тив не интер ак тив не актив но -
сти пого дан је и за инди ви ду ал ни рад код куће
када уче ни ци орга ни зу ју соп стве но уче ње у
онлајн окру же њу, при ме њу ју ћи диги тал не уре -
ђа је и настав не садр жа је у диги тал ним читан -
ка ма за уче ње. Том при ли ком видео-игра се
кори сти за про ве ру раз у ме ва ња про чи та ног,
бога ће ње реч ни ка уче ни ка и обна вља ње нау че -
ног гра ди ва о народ ним бај ка ма. При ме ном
видео-игре Баш-Челик вас пит но се ути че на
фор ми ра ње ста во ва, систе ма вред но сти, чита -
лач ких нави ка уче ни ка, раз ви ја ју се сарад нич -
ки одно си међу њима и осна жу је се рад у пару
и тим ски рад. То се посеб но оства ру је на часу
при ли ком рада у пару, када два уче ни ка кори -
сте исти рачу нар и одго ва ра ју ћи на пита ња
савла да ва ју зада те нивое. На тај начин се негу -
је вршњач ко уче ње, дели се одго вор ност међу
уче сни ци ма и раз ви ја коо пе ра тив ност. 

Интер ак тив на игра Баш-Челик омо гу ћа ва
уво ђе ње про јект ног уче ња као ефи ка сног ди -
дак тич ког при сту па дифе рен ци ра ној наста ви.
Током реша ва ња зада та ка уче ни ци се „хва та ју
уко штац са ствар ним пита њи ма и про бле ми ма
који их зани ма ју, утвр ђу ју како би им при шли
а затим у сарад њи са дру ги ма про на ла зе реше -
ња” (Ben der 2020: 5). Про грам наста ве и уче ња
за 3. раз ред основ не шко ле засно ван је на „инте -
гри са ним зна њи ма, вешти на ма, ста во ви ма и
вред но сти ма које уче ни ци усва ја ју реа ли зу ју -
ћи настав не садр жа је из обла сти: Књи жев ност,
Језик и Језич ка кул ту ра” (Пра вил ник 2019: 6).
Путем реша ва ња одго ва ра ју ћих зада та ка из
видео-игре Баш-Челик уче ни ци само стал но
или у груп ном раду са вршња ци ма на зани -
мљив начин систе ма ти зу ју нај зна чај ни ја књи -
жев но те о риј ска зна ња о народ ним бај ка ма
пред ви ђена за дати узраст. На тај начин се про -
ве ра ва усво је ност сле де ћих исхо да: уоча ва ње
основ них одли ка народ не бај ке, име но ва ње
глав них и спо ред них лико ва и уви ђа ње њихо -
вих пози тив них и нега тив них осо би на, сагле да -
ва ње ре до сле да дога ђа ја и уви ђа ње њихо ве
узроч но-после дич не везе, одре ђи ва ње теме и
иде ја бај ке, раз ли ко ва ње фор ми при по ве да ња
(опис, при по ве да ње, дија лог) и раз у ме ва ње
њихо ве уло ге. Како је за већи ну исхо да
потребно више вре ме на и раз ли чи тих актив но -
сти, при ме на ви део-игре Баш-Челик олак ша ва
настав ни ку про ве ру исхо да и током настав не
интер пре та ци је исто и ме не народ не бај ке и на
часо ви ма систе ма ти за ци је и утвр ђи ва ња гра -
дива. 

Захва љу ју ћи при ме ни ове видео-игре у на -
ста ви могу се усво ји ти сле де ћи општи стан дар -
ди постиг ну ћа из обла сти Вешти на чита ња и
раз у ме ва ње про чи та ног и Књи жев ност:
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ОСНОВ НИ НИВО ОСНОВ НИ НИВО
Вешти на чита ња и раз у ме ва ње про чи та ног Књи жев ност

1 СЈ. 1.2.1. Вла да ју основ ном тех ни ком 1 СЈ. 1.5.2. Пре по зна ју бај ку.
чита ња ћири лич ког и лати нич ког тек ста.

1 СЈ. 1.2.5. Одре ђу ју основ ну тему народ не 1 СЈ. 1.5.3. Одре ђу ју глав ни дога ђај и лико ве
бај ке. који су носи о ци рад ње у бај ци.

1 СЈ. 1.2.6. Раз у ме ју дослов но зна че ње 1 СЈ. 1.5.4. Одре ђу ју вре ме и место деша ва ња
народ не бај ке. рад ње у народ ној бај ци.

СРЕД ЊИ НИВО СРЕД ЊИ НИВО
Вешти на чита ња и раз у ме ва ње про чи та ног Књи жев ност

1СЈ.2.2.2. Изво де јед но став не закључ ке у вези 1СЈ.2.5.4. Одре ђу ју карак те ри стич не 
са тек стом, ана ли зи ра ју ћи и обје ди њу ју ћи осо би не, осе ћа ња, изглед и поступ ке лико ва;
инфор ма ци је иска за не у раз ли чи тим и одно се међу лико ви ма у народ ној бај ци.
дело ви ма тек ста.

1СЈ.2.2.3. Одре ђу ју след дога ђа ја у тек сту. 1СЈ.2.5.5. Уоча ва ју везе међу дога ђа ји ма 
(нпр. одре ђу је редо след дога ђа ја у народ ној 
бај ци).

1СЈ.2.2.7. Изво де јед но став не закључ ке на 1СЈ.2.5.6. Раз ли ку ју при по ве да ње од
осно ву тек ста (пред ви ђа ју даљи ток рад ње, опи си ва ња и дија ло га.
обја шња ва ју рас плет, уоча ва ју међу соб ну 
пове за ност дога ђа ја, на осно ву посту па ка 
јуна ка закљу чу ју о њихо вим осо би на ма, 
осе ћа њи ма, наме ра ма).

НАПРЕД НИ НИВО НАПРЕД НИ НИВО
Вешти на чита ња и раз у ме ва ње про чи та ног Књи жев ност

1СЈ.3.2.1. Изво де сло же ни је закључ ке 1СЈ.3.5.1. Тума че осо би не, пона ша ње
на осно ву тек ста, обје ди њу ју ћи инфор ма ци је и поступ ке лико ва пози ва ју ћи се на текст.
из раз ли чи тих дело ва дужег тек ста.

1СЈ.3.2.4. Изво де сло же ни је закључ ке 1СЈ.3.5.2. Уоча ва ју узроч но-после дич не везе 
на осно ву тек ста и издва ја ју дело ве тек ста међу дога ђа ји ма у текст
који их пот кре пљу ју.

1СЈ.3.2.7. Обја шња ва ју и вред ну ју дога ђа је 1СЈ.3.5.3. Тума че иде је у народ ној бај ци,
и поступ ке лико ва у тек сту. аргу мен ту ју их пози ва ју ћи се на текст.

(Пра вил ник 2011: 3–6)



Интер ак тив ном игром Баш-Челик посеб но се
оства ру ју резул та ти на сред њем и напред ном
нивоу постиг ну ћа. Уче ни ци се оспо со бља ва ју за
пове зи ва ње сле да дога ђа ја са про сто ром у ко -
јем се лико ви сре ћу, тума че ње карак те ри стич -
них осо би на и посту па ка лико ва и ана ли зи ра -
ње њихо вих међу соб них одно са.

Опис дога ђа ја Про стор
Тајан стве ни дола зак оно стра них двор
бића
Мег дан царе ви ћа са тро гла вом језе ро
ажда јом
Сусрет нај мла ђег царе вог сина пећи на
и деве то ри це диво ва
Нај мла ђи царев син уби ја зми ју кула
и спа са ва усну лу прин це зу
Тро ји ца царе вих сино ва меха на
пове ра ва ју шта су дожи ве ли 
на путо ва њу
Сусрет нај мла ђег царе ви ћа подрум
са Баш-Чели ком, његов бег 
и отми ца прин це зе
Сусрет нај мла ђег царе ви ћа чар дак
са сестра ма и зето ви ма-зма је ви ма 
Сусрет нај мла ђег царе вог сина пећи на
и оте те супру ге

Ђаци уви ђа ју да је нај мла ђи царе вић дина -
ми чан пут ник и глав ни лик бај ке. Он се непре -
кид но кре ће, актив но савла да ва пре пре ке, ре -
ша ва задат ке и сти че помоћ ни ке. Мада је на
пут пошао са бра ћом, једи ни оства ру је почет -
ни циљ (про на ла зи сестре). Ако се у меди јал -
ном делу бај ке јунак оже ни и пре ки не путо ва -
ње, он поста је ста ти чан јунак. 

Крше њем забра не отва ра ња собе или подру -
ма јунак пома же оно стра ним пут ни ци ма да се
покре ну и отму неве сту (Баш-Челик, Вук, Дода -
так, 1), а тиме га под сти чу да и сам наста ви путо -
ва ње. Дола зак оно стра ног бића у ини ци јал ној
фази акти ви ра јуна ка да поста не дина ми чан пут -
ник, баш као што и одла зак оно стра ног бића са
неве стом у меди јал ном делу покре ће јуна ка у
потра гу за њима. Тада јунак поно во поста је дина -
мич но акти ван пут ник који тра га за супру гом у
жељи да је повра ти. Успе шност јуна ко вог поврат -
ка после ди ца је анга жо ва ња помоћ ни ка који га
ожи вља ва и омо гу ћу је му да пре ва зи ђе гра ни цу
што дели затво рен од отво ре ног про сто ра (у хо-
ри зон тал ној рав ни кре та ња), а оно стра ни од ово -
стра ног све та (у вер ти кал ној оси путо ва ња) (Стан-
ко вић Шошо 2006: 217–218). 

Да би побе дио Баш-Чели ка, јуна ку је потреб -
на помоћ нео бич них пома га ча (живо ти ње-по -
моћ ни ка) и воље не осо бе. 

„Као и сви дру ги видо ви про јект ног уче ња,
такве игри це усло вља ва ју мно го виши сте пен
ужи вља ва ња, па самим тим и боље овла да ва ње
мате ри јом” (Ben der 2020: 106). Видео-игра је
осми шље на тако да под стак не заин те ре со ва -
ност уче ни ка за истра жи вач ко чита ње исто и ме -
не народ не бај ке. Путем спе ци фич них могућ -
но сти диги тал них меди ја она омо гу ћу је уче ни -
ци ма да се ужи ве у чуде сан свет при ка за них
бића и пре де ла, да пра те њихо ве мета мор фо зе
и бодре одва жне поступ ке хра брог царе ви ћа,
који савла да ва пре пре ке на путу и успе шно
оства ру је миси ју. Уче ни ци се пои сто ве ћу ју са
лико ви ма, стре пе од неиз ве сног исхо да мег да -
на са њихо вим про тив ни ци ма (ажда ја ма, диво -
ви ма, Баш-Чели ком), пред ви ђа ју даљи ток рад -
ње, на осно ву посту па ка јуна ка закљу чу ју о
њихо вим осо би на ма, осе ћа њи ма и наме ра ма,
уоча ва ју међу соб ну пове за ност дога ђа ја и вред -
ну ју дога ђа је у одно су на сво ја пред ви ђа ња.
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Стра те ги ја игре осми шље на је тако да уче ни ци
погре ше оно ли ко пута коли ко посто ји пону ђе -
них опци ја. На тај начин они уче путем уви ђа -
ња учи ње них погре ша ка и оства ру ју резул тат у
одго ва ра ју ћем вре ме ну. То код уче ни ка ства ра
осе ћај напрет ка и код њих се запа жа изра же на
моти ва ци ја да уче ству ју у реша ва њу зада та ка.
А да би били успе шни у томе, игра их под сти че
на пом но чита ње народ не бај ке. Свет усме не
бај ке сагле да ва ју у садеј ству са аудио-визу ел -
ним и мул ти ме ди јал ним нара ти вом и раз ви ја -
ју зна чај не диги тал не ком пе тен ци је (кори сте
диги тал не уџбе ни ке за уче ње на часу и при -
мењу ју школ ску плат фор му за онлајн уче ње).
Баш-Челик пру жа могућ ност уче ни ци ма да уче
на гре шка ма, напре ду ју у усва ја њу зна ња и
само вред ну ју зна ња која су сте кли. „Захва љу ју -
ћи уме ћу само о це њи ва ња, рад уче ни ка вре ме -
ном поста је све ква ли тет ни ји” (Ben der 2020:
194). На тај начин се код уче ни ка под сти че
заин те ре со ва ност за естет ски свет усме не бај -
ке, њихо во зала га ње је веће, само стал ни ји су у
раду и оства ру ју боље резул та те у савла да ва њу
настав ног гра ди ва.
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Nata ša B. STAN KO VIĆ ŠOŠO

VIDEO-GAME BAŠ-ČELIK
AND CON TEM PO RARY TEAC HING 

SER BIAN LAN GU A GE

Sum mary

Video games with dif fe rent com ple xity and con tent
(with points, levels, 2D and 3D simu la ti ons and vir tual
worlds) are pre sent in appro ved digi tal tex tbo oks and

books on ele men tary school rea ding lists. Folk tales and
ori gi nal fairy tales, as well as other sci en ce-fic tion litera -
ry texts, are espe ci ally sui ta ble for cre a ting video games.
This paper analyzes the struc tu re of Baš-Čelik video game
which was for med using vari o us nar ra ti ves (lite rary, art,
audio-visual, and mul ti me dia) and it repre sents a pio -
neer attempt to intro du ce inter me di a lity con tent in con -
tem po rary teac hing. The aim of the rese arch is to spot
the spe ci fic tra its of using video games based on a lite -
rary text in teac hing and its met ho di cal ade quacy.

Keywords: video game, folk tale, inter me di a lity in
lite ra tu re teac hing, lite ra tu re teac hing met ho do logy
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САЖЕ ТАК: Тежи ште ово га рада је на могућ но сти -
ма настав не ана ли зе фено ме на тран сфор ма ци је усме -
не бај ке „Злат на јабу ка и девет пау ни ца” у фор ме
њеног медиј ског попу ла ри са ња међу мла дим реци пи -
јен ти ма, и то у виду аудио-бај ке (РТБ и Завод за уџбе -
ни ке и настав на сред ства, 1985) и теле ви зиј ског фил -
ма (ТВ Сара је во, 1987). Циљ про јект не наста ве био је
да се утвр ди како савре ме не гене ра ци је уче ни ка запа -
жа ју слич но сти и раз ли ке у темат ско-мотив ској струк -
ту ри извор ног тек ста и две ма пре ра да ма, одно сно како
раз ви ја ју сво је ком пе тен ци је за ком па ра тив но чита ње
и тумачењe књи жев но сти и аудио-визу ел них меди ја.
Рецеп ци ја је била изу зет но успе шна, уче ни ци су одли -
ч но при хва ти ли ван вре мен ску есте ти ку народ не бај ке,
аудио-бај ке и ТВ фил ма, те се пред ло же ни мето дич ки
модел може вео ма успе шно реа ли зо ва ти у акту ел ном
настав ном кон тек сту. 

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: „Злат на јабу ка и девет пау ни ца”,
аудио-бај ка, ТВ филм, упо ред на ана ли за, наста ва књи -
жев но сти

1. Увод на раз ма тра ња

Настав на интер пре та ци ја народ них бај ки у
ста ри јим раз ре ди ма основ не шко ле веза на је за
пети, сед ми и осми раз ред, када се обра ђу је
неко ли ко канон ских тек сто ва („Ажда ја и царев
син”, „Бибер че”, „Међе до вић, „Зла то ру ни ован”,
„Три јегу ље”, „Усуд”). Уче ни ци се, чита ју ћи у

овом настав ном пери о ду бај ке, уче да пре по -
зна ју сте ре о тип не почет ке и завр шет ке, ста ја -
ће бро је ве, уло ге под ви жни ка, пома га ча, оте -
тих дево ја ка, као и осо би не фан та стич них бића
(ала, ажда ја, вешти ца, коњ чуде сне сна ге). На -
ста ва књи жев но сти у основ ној шко ли усме ра ва
се и ка ком па ра тив ној ана ли зи лите рар ног
пред ло шка и њего ве адап та ци је у окви ру дру -
гих срод них умет но сти (позо ри ште, филм, сли -
кар ство, вајар ство, стрип, аудио-дра ма, звуч на
књи га), што отва ра про стор за коре ла циј ско-
-инте гра циј ску наста ву са дру гим школ ским
пред ме ти ма, али и за истра жи ва ње син кре ти -
зма и интер ме ди јал но сти као видо ва обли ко ва -
ња књи жев но сти и дру гих умет но сти. 

Тежи ште ово га рада је на могућ но сти на -
став не ана ли зе фено ме на тран сфор ма ци је ус -
ме не бај ке „Злат на јабу ка и девет пау ни ца”1 у
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бај ке узи ма се мето дич ки модел који је Зона Мркаљ пред -
ста ви ла у књи зи Настав но про у ча ва ње народ них при по ве да -
ка и пре да ња (2008: 31–44). Он би тре ба ло да буде пола зна
осно ва за час обра де овог дела, на коме уче ни ци тре ба да
усво је њего ве темат ске, мотив ске, жан ров ске и идеј не спе -
ци фич но сти, да би се потом на дру гом часу утвр ђи ва ња при -
ме ни ла ком па ра тив на ана ли за усме ног пред тек ста и њего -
вих медиј ских пре ра да. 



фор ме њеног медиј ског попу ла ри са ња међу
мла дим реци пи јен ти ма, и то у виду аудио-бај -
ке (РТБ, 1987)2 и ТВ фил ма (ТВ Сара је во,
1985)3. Аутор ка ових редо ва јасно пам ти ове
адап та ци је као део вла сти тог одра ста ња и оне
посе ду ју естет ске осо би не попу ла ри са ња за
децу и мла де из вре ме на осам де се тих годи на
XX века, али је наме ра била да се утвр ди како
савре ме не гене ра ци је уче ни ка запа жа ју слич -
но сти и раз ли ке у темат ско-мотив ској струк ту -
ри извор ног тек ста и две ма пре ра да ма, одно сно
како раз ви ја ју сво је ком пе тен ци је за ком па -
ратив на чита ња и тума че ња књи жев но сти и
аудио-визу ел них меди ја.4

2. Кон текст настан ка аудио-бај ке 
и теле ви зиј ске сери је

Поја ва радиј ских, теле ви зиј ских и филм ских
пре ра да књи жев но сти за децу и мла де веза на је
за педе се те годи не про шлог века. Два добра
репре зен та била би радио-дра ма Капе тан Џон
Пиплфокс (1953) која ради о фон ски надо гра ђу -
је драм ски текст Душа на Радо ви ћа и филм
Чудо твор ни мач Воји сла ва Нано ви ћа (1950),5

засно ван на моти ви ма бај ке „Баш Челик”, али
и на моти ву осло бо ђе ња нема ни зато че не у
буре ту, што се може дове сти у везу са бај ком
„Злат на јабу ка и девет пау ни ца”.

Уче ни ци ма аудио-бај ке могу бити позна те из
кон тек ста вла сти тог одра ста ња, пре све га изда -
ња на ком пакт-диску, где их чита ју глум ци,6 али
нису има ли при ли ке да чују звуч не запи се који
су ради о фон ски надо гра ђе ни по прин ци пу ра -
дио-дра ме. Гене ра ци је које су расле осам де се -
тих годи на про шлог века слу ша ле су бај ке бра -
ће Грим, народ не бај ке, али и пое зи ју и про зу

Бран ка Ћопи ћа, на касе та ма које су изда ва ли
Радио-теле ви зи ја Бео град и Завод за уџбе ни ке
и настав на сред ства, а које су се могле кори сти -
ти као настав но сред ство у врти ћи ма и основ -
ним шко ла ма. Народ ну бај ку „Злат на јабу ка и
девет пау ни ца”, у адап та ци ји, дра ма ти за ци ји и
режи ји Наде Бје ло гр лић, драм ски су ожи ве ли
Бра ни слав Јере мић (При по ве дач), Вера Чукић
(Пау ни ца), Сава Анђел ко вић (Царе вић) и Слав -
ко Симић (Ста рац).7

Теле ви зиј ска адап та ци ја бај ке „Злат на јабу -
ка и девет пау ни ца” наста ла је 1987. годи не, у
скло пу обе ле жа ва ња два века од рође ња Вука
Кара џи ћа, а режи рао ју је Алек сан дар Јев ђо -
вић, по сце на ри ју Љиља не Зуро вац. Царе ви ћа
је тума чио Ђор ђе Давид Нико лић, Пау ни цу ба -

УПОРЕДНА АНАЛИЗА НАРОДНЕ БАЈКЕ „ЗЛАТНА ЈАБУКА И ДЕВЕТ ПАУНИЦА” И ЊЕНИХ МЕДИЈСКИХ ПРЕРАДА

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/01   185

2 Доступ но на: <https://www.youtu be.com/watch?v=Nn
Zpww6w1Yg&ab_chan nel=Deci je pe sme i pri ce> 9. 1. 2022.

3 Доступ но на: <https://www.youtu be.com/watch?v=-L-
U8k8PnDw&ab_chan nel=27500sr> (1. део) и https://www.
youtu be.com/watch?v=i82It3ZasaY&ab_chan nel=27500sr> (2.
део) 9. 1. 2022.

4 Тре ба ло би нагла си ти и кон текст реа ли за ци је овог на -
став ног тума че ња – про је кат је изве ден у окви ру про сла ве
Дана јабу ка у ОШ „Бран ко Ради че вић” у Бољев ци ма и Про -
га ру и пред ста вљао је широ ко међу пред мет но пове зи ва ње
раз ред не наста ве и гото во свих пред ме та раз ред не наста ве,
чиме су зна чај и сим бо ли ка јабу ке раз мо тре ни из сасвим
раз ли чи тих угло ва. Тако ђе, како се бај ка „Злат на јабу ка и
девет пау ни ца” у сед мом раз ре ду основ не шко ле више не
чита као оба ве зни текст, већ може бити укљу че на само у
допун ски избор на часо ви ма редов не и додат не наста ве
(иако је има ла изу зет но добру рецеп ци ју током дугог пе рио -
да у којем је ужи ва ла ста тус канон ског тек ста), рад је исто -
вре ме но и при лог њеном даљем одр жа њу у настав ном кон -
тек сту. 

5 Нановић, Војислав. Чудотворни мач. Играни филм. Сце -
нарио: Југослав Ђорђевић и Војислав Нановић. Београд: Зве -
з да филм, 1950. 

6 Током 2015. и 2016. годи не уз днев не нови не Блиц доби -
ја ле су се на поклон срп ске народ не бај ке које је читао Иван
Босиљ чић и руске бај ке у интер пре та ци ји Мило ша Биковића. 

7 Пода ци пре у зе ти са омо та аудио-касе те из 1985, на којој
се нала зи звуч ни запис бај ке. 



ле ри на Љиља на Пер ко вић, а Цара Реј хан Де -
мир џић.9 Уче ни ци ма се украт ко може пред ста -
ви ти кон текст настан ка ових адап та ци ја, а по -
том би их тре ба ло упу ти ти на теле ви зиј ски
филм и аудио-бај ку.10 Пожељ но је да се пре гле -
да ња/слу ша ња спро ве де настав на интер пре та -
ци ја народ не бај ке „Злат на јабу ка и девет пау -
ни ца”, како би уче ни ци пре ком па ра тив не ана -
ли зе били упо зна ти са њеним темат ско-мотив -

ским скло пом. Потом би фокус тре ба ло усме -
ри ти на слич но сти и раз ли ке у обли ко ва њу ли -
ко ва и нара ти ву пре ра да у одно су на усме ну
бај ку, те ути ске које поје ди на сце на ри стич ка и
режиј ска реше ња оста вља ју на мла де реци пи -
јен те.

3. Зајед нич ки поступ ци, лико ви и мотив 
у усме ној бај ци и адап та ци ја ма

3.1. Нара тор

При по ве да ње се у народ ним бај ка ма гото во
увек одви ја из пози ци је све зна ју ћег при по ве да -
ча, који кори сти уста ље не при по ве дач ке обра -
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8 Пре у зе то са: <https://www.kupin do.com/Audio-kase te/
49365709_%D1%84-DEVOJ KA-CARA-NAD MU DRI LA-ZLAT -
NA-JABU KA-I-9-PAU NI CA> 10. 1. 2021. 

9 Пода ци пре у зе ти са лин ка: <https://sh.wiki pe dia.org/
wiki/Zlat na_jabu ka_i_devet_pau ni ca_(TV_film)> 9. 1. 2022.

10 Ови садр жа ји могу се при ка за ти уче ни ци ма у шко ли,
али је зарад вре мен ске еко но мич но сти пожељ но да их гле -
да ју код куће, уз истра жи вач ке задат ке за упо ред ну ана ли зу. 

Сли ка 1. Спо ља шњи и уну тра шњи омот касе те са аудио-бај ком „Злат на јабу ка и девет пау ни ца”8

Сли ка 2. Сце на из ТВ фил ма Злат на јабу ка 
и девет пау ни ца



сце (сте ре о тип ни поче так и завр ше так, ста ја ћи
бро је ви) и функ ци је лико ва, како би про та го -
ни сту (и њего ву дра гу или заро бље ну бра ћу)
довео до срећ ног кра ја. С обзи ром на то да Вук
народ не бај ке одре ђу је као „жен ске при че”
(Мило ше вић Ђор ђе вић – Пешић 1997: 23) у
чији се садр жај не може веро ва ти јер гово ре о
чуде си ма која у ствар но сти не посто је, уче ни -
ци лако зами шља ју глас жен ског кази ва ча који
мла ђа ну публи ку тре ба да заба ви и одве де у
има ги нар ни свет. У аудио-бај ци при по ве да ње је
пове ре но мушком гла су, сигур ном и поу зда ном
(Бра ни слав Јере мић). Теле ви зиј ски филм као
при по ве да че уво ди гру пу деце из путу ју ћег
позо ри шта „Код злат не јабу ке”, налик на рене -
сан сну глу мач ку тру пу. Зани мљи во је да деца-
-нара то ри бива ју све до ци зби ва ња, с одо бра ва -
њем или нео до бра ва њем пра те ћи поте зе лико -
ва и иска зу ју ћи лич ни став пре ма зби ва њу на
дво ру Царе ви ће вог оца и у Цар ству Бисер ног
језе ра. Веза са сцен ском бај ком као позо ри ш -
ним жан ром огле да се у посто ја њу неко ли ко
сон го ва који ма се додат но карак те ри шу одре -
ђе ни лико ви (Цари ца Бисер ног језе ра и њена
кћи, бра ћа, слу га, Царе вић), као и кроз увод ну
и завр шну шпи цу која исти че тему бај ке, али и
маги ју бај ко ви тог нара ти ва – „Живе ле шаре не
лаже!” 

3.2. Мотив злат не јабу ке

Кроз ана ли зу усме ног пред тек ста11 уче ни ке
тре ба усме ри ти на чиње ни цу да злат на јабу ка у
сло вен ској мито ло ги ји озна ча ва нај ве ћу вред -
ност коју тре ба сачу ва ти, а да јабу ка у тра ди ци -
ји нај че шће пред ста вља сим бол здра вља, лепо -
те и плод но сти, али и раз до ра и иску ше ња.
Уљез ноћу кра де дра го це не пло до ве, те отац
редом шаље сино ве да их сачу ва ју, али по тра -

ди ци о нал ној матри ци под ви жник је нај мла ђи
царев син, онај који се није пре пу стио ома мљу -
ју ћем и слат ком сну, за раз ли ку од бра ће која
нису била довољ но истрај на. Обе адап та ци је
исти чу сна гу љуба ви на први поглед изме ђу
Царе ви ћа и Пау ни це, која се у аудио-бај ци
иска зу је чита њем народ не бала де „Смрт Оме ра
и Мери ме”,12 а у ТВ дра ми пле сом којим бале -
ри на у уло зи Пау ни це осва ја срце отме ног и
нежног Царе ви ћа. Тако ђе тре ба иста ћи и ко -
мен тар деце-нара то ра која у сон гу нагла ша ва -
ју да су јабу ке „помо дар ске, злат не, а још и цар -
ске”, што се може схва ти ти и као педа го шки
под текст и фино иро ниј ско кри ти ко ва ње мате -
ри ја ли зма као живот ног кон цеп та.13

3.3. Моти ви пре ва ре, изда је и ода но сти

У усме ној бај ци, бра ћа, зави де ћи Царе ви ћу
на успе ху, дово де бабу да одсе че девој ци пле те -
ни цу. Ту матри цу задр жа ва и аудио-бај ка, док
ТВ филм даље раз ра ђу је нара тив – повод љубо -
мо ри је и оче ва одлу ка да нај мла ђи син, мимо
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11 Како се ова бај ка више не нала зи у важе ћим про гра ми -
ма наста ве и уче ња за основ ну шко лу, уче ни ци ма се може
копи ра ти текст из прет ход но важе ћих читан ки за сед ми раз -
ред и важе ћих читан ки за први раз ред сред ње шко ле, или их
тре ба упу ти ти на лек тир ска и елек трон ска изда ња овог тек -
ста (<https://sr.m.wiki so ur ce.org/sr-ec/%D0%97%D0%BB%
D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%98%D0%B0%D0%
B1%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D0%
B5%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D1%83%
D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0> 10. 1. 2021).

12 Уко ли ко се ова бај ка чита у сред њо школ ској наста ви
књи жев но сти, може се упо ре ди ти са моти ви ма бала де „Смрт
Оме ра и Мери ме” која се про грам ски реа ли зу је углав ном у
осмом раз ре ду. Овде види мо добар при мер интер по ла ци је
јед ног књи жев но у мет нич ког тек ста из усме не тра ди ци је у
дру ги, настао по моти ви ма усме не тра ди ци је (сце на рио
аудио-бај ке).

13 Сонг у увод ној шпи ци исти че да, упр кос богат ству, „сви
само љубав тра же”, што се очи ту је и у Царе ви ће вом одби ја -
њу да се пови ну је оче вој вољи.



уста ље ног реда, насле ди пре сто. Баба је запра -
во маски ра на Цари ца-чароб ни ца из Цар ства
Бисер ног језе ра, која се дого ва ра са Царем да
сво ју кћер уда за Царе ви ћа. Како и њој самој не
одго ва ра то што Царе вић воли Пау ни цу, удру -
жу је се с бра ћом и, кри ју ћи се иза кре ве та,
одсе ца девој ци косу. Царе вић је након тога про -
на ла зи и пре да је џела ти ма који је раза пи њу
коњи ма о репо ве. Сце на рист ки ња ТВ фил ма,
Љиља на Зуро вац, посе же за моти вом тран сфор -
ма ци је – пре ру ше на Цари ца посе ду је чуде сне
моћи те се након раза пи ња ња пре тва ра у зми -
је, сим бол зла, а потом вра ћа у свој прво бит ни
лик. Важно је да пре раза пи ња ња Баба-Цари ца
про кли ње мла ди ћа да се наму чи у потра зи за
воље ном, али и упор но пона вља да није кри ва,
те да су заве ру ско ва ла њего ва бра ћа, ски да ју -
ћи одго вор ност за неде ло са себе. То уче ни ци
тума че као изу зет но ефек тан посту пак којим се
доча ра ва пре вр тљи ви карак тер Цари це, оме та -
ча Царе ви ће ве сре ће.14 Царе вић дру ги пут бива
издан на језе ру, када слу га вер ност и ода ност
заме њу је за новац,15 по Цари чи ном нало гу. Обе
адап та ци је вер но пра те ори ги нал, нагла ша ва ју -
ћи да Царе вић не жели да се оже ни Царев ном,
оста ју ћи одан Пау ни ци. Уби ство слу ге уче ни ци
тума че губит ком пове ре ња – не може се оста -
ви ти у живо ту неко на кога се више не можеш
осло ни ти, а настав ник може дода ти да се изда -
ја сма тра јед ним од нај ве ћих гре хо ва у рели гиј -
ским и етич ким систе ми ма широм све та.16

Теле ви зиј ски филм као посеб ну вред ност
исти че Царе ви ће ву ода ност Пау ни ци и спрем -
ност да се оду пре свим дру гим иску ше њи ма
која га од ње могу одво ји ти. Иако се Цар заве -
то вао Цари ци да ће се Царе вић и Царев на вен -
ча ти, мла дић исти че да је њего ва љубав пре ма
Пау ни ци изнад тог уго во ре ног бра ка, а да његов
отац може неког од пре о ста лих сино ва оже ни -

ти девој ком и тако одр жа ти дату реч. Током
вече ре на Цари чи ном дво ру, он одо ле ва чари -
ма Царев не и на пону ду Цари це да се оже ни
њеном лепом и бога том кћер ком, исти че да од
сво је Пау ни це „љеп шу и бога ти ју дје вој ку не би
тра жио”. Мла дић не под ле же чари ма Цари чи -
не кће ри чак ни када га она одве де у тај ни по -
друм у коме он откри ва да јој је мај ка вешти ца
и пре ру ше на баба која је нашко ди ла Пау ни ци,
за шта бива кажњен закљу ча ва њем. Када након
дру гог одла ска Пау ни це поно во поку ша да се
намет не Царе ви ћу, Царев на нано во бива одби -
је на. Упр кос неспор ној лепо ти и заљу бље но сти,
ова девој ка не посе ду је Пау ни чи ну љуп кост и
отме ност и пошто-пото хоће да се уда за Царе -
ви ћа, не ува жа ва ју ћи жеље њего вог срца. Зато
уче ни ци исти чу да у Царе ви ћу такво њено по -
на ша ње може иза зва ти одбој ност и пре зре ње. 

4. Сце на ри стич ке интер вен ци је 
у адап та ци ја ма

Сло бод на аутор ска пре ра да допу шта мање
или веће изме не нара тив не струк ту ре ори ги на -
ла, а на сце на ри сти је да про ми сли шта пре ра -

ЗМАЈЕВИ У ШКОЛСКОЈ КЛУПИ

188 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/01

14 Уче ни ци запа жа ју да се и кости мо граф ско реше ње за
лик Цари це поду да ра са изгле дом зле кра љи це или вешти це
у црта ним фил мо ви ма Успа ва на лепо ти ца (Грда на) и Сне жа -
на и седам пату ља ка (Маће ха), одно сно да је кости мом и
шмин ком вер но доча ра на њена зла при ро да. 

15 Овде је посеб но важно иста ћи сонг који изво де деца-
-нара то ри. У њему је нагла ше но да је Слу га похле пу прет по -
ста вио паме ти и здра вом разу му. Слу га не жели Царе ви ћу
смрт, али га ипак уво ди у дубок сан и оне мо гу ћа ва му сусрет
са дра гом, пока зу ју ћи лице мер је и при твор ност. Царе вић
ипак закљу чу је да га је једи но он могао зача ра ти и изда ти.
Тиме се моти ви ше сце на одсе ца ња гла ве, која је дослед но
пре у зе та из усме ног пред ло шка. 

16 Може се спо ме ну ти да ће уче ни ци у сред њој шко ли
чита ти одлом ке из Дан те о вог Пакла, у коме су издај ни ци
род би не, отаџ би не, гости ју и добро тво ра сме ште ни у послед -
њи, деве ти круг.



дом жели да постиг не, које моти ве ће изме ни -
ти, а шта допи са ти. Обе адап та ци је наме ње не
су деци пред школ ског и мла ђег основ но школ -
ског изра ста, те се не оче ку је да она позна ју
усме ни ори ги нал, за чије чита ње и тума че ње
мора ју да дора сту. Сце на рист ки ња аудио-бај ке
Нада Бје ло гр лић ста ви ла је акце нат на даље
пошто ва ње ори ги на ла, уз мање изме не и редук -
ци је, услед вре мен ског огра ни че ња од пет на е -
стак мину та у које тре ба сме сти ти нара тив.
Сце на рист ки ња ТВ дра ме Љиља на Зуро вац пред
собом има теле ви зиј ску публи ку Про гра ма за
децу и мла де Теле ви зи је Сара је во и про ми шља
фак то ре фил мич но сти и гле да но сти; ТВ филм
тре ба да буде дина ми чан, зани мљив, да може
да се реа ли зу је у окви ру доступ них тех нич ких
могућ но сти и буџе та и да задо во љи кри те ри ју -
ме ква ли тет не теле ви зиј ске режи је за наве де ни
узраст. Од тог тре нут ка дола зи до зна чај ног зао -
кре та у одно су на усме ни пред ло жак. Сто га је у
настав ним окол но сти ма од момен та уби ства
слу ге потреб но одво ји ти ана ли тич ки посту пак
и даље засеб но поре ди ти усме ни пред ло жак и
аудио-бај ку, а засеб но тума чи ти естет ске вред -
но сти теле ви зиј ског фил ма. 

4.1. Народ на бај ка – аудио-бај ка

Пре нос моти ва из усме ног пред тек ста у фор -
му аудио-бај ке под ра зу ме вао је нај пре вре мен -
ско огра ни че ње, те су реду ко ва на епска пона -
вља ња (три дола ска Пау ни це, спа са ва ње риби -
це, лиси це и вука, Царе вић зато че ни ку у буре -
ту даје две, а не три чаше воде). Да би се одр -
жа ла пажња деце, уве де ни су дија ло зи којих у
народ ној бај ци нема, и упра во ова ква адап та -
ци ја, по суду уче ни ка, пости же сна жни је рецеп -
циј ско деј ство – деца радо слу ша ју ради о фон -
ски уоб ли чен садр жај, обо га ћен упо тре бом зву -

ко ва и шумо ва (крик пау ни ца, топот копи та,
звук пуца ња око ва на буре ту), као и музич ке
под ло ге која додат но доча ра ва свет при ка за не
пред мет но сти (тра га ње, иза зов, чежња, љубав). 

Аудио-бај ка задр жа ва мотив мла ди ће ве ра -
до зна ло сти и одла ска у два на е сти подрум, у
који му је супру га нагла си ла да „ника ко не
зала зи”. Суге стив ност гла са зато че ни ка („Добар
си човек. Дај ми побо гу, бра те, још јед ну чашу
воде!”) наво ди Царе ви ћа на добро дело и –
изда ју заве та датог Пау ни ци. Поку шај бек ства
из зма је вог зам ка Пау ни ца одмах отпи су је као
немо гућ, за раз ли ку од неу спе лог поку ша ја бек -
ства у усме ној бај ци, те тра жи начи на да помо -
ћу свог шар ма и уми ља ва ња дође до зна чај не
инфор ма ци је. На тај начин, оти мач наив но по -
кла ња пове ре ње жени коју је отео, што се може
пове за ти са моти ви ма спа сов ске песме „Ра но
рани ђевој чи ца”.17

Слу же ње код Бабе пре те жно се покла па са
усме ном осно вом, али није истак ну то да су сви
дру ги који су је слу жи ли завр ши ли тра гич но, те
да она око куће има дрве ну огра ду на коју су
натак ну те њихо ве гла ве. Како Царе вић акти ви -
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17 Песма је дата у избо ру обред них песа ма у читан ци
Извор – Читан ка за 6. раз ред основ не шко ле изда вач ке куће
Klett (Мркаљ и Несто ро вић 2019: 69), које су про грам ски
пред ви ђе не за шести раз ред. У овој песми, коју уче ни ци због
раз ви је ног бај ков ног нара ти ва добро при хва та ју, девој ка
изра жа ва жељу да види зма ја, након чега је он оти ма и заро -
бља ва у сво јој пећи ни. Након годи ну дана она жели да види
мај ку, што јој змај допу шта, под усло вом да му се вра ти.
Како није одр жа ла завет, змај на сте ни тугу је за њом. Змај у
бај ци „Злат на јабу ка и девет пау ни ца” био је Пау ни чин заро -
бље ник, да би након Царе ви ће вог доброг дела он заро био њу.
Али, ма коли ко гру бо јој се обра ћао у аудио-бај ци, осе тив -
ши туђе при су ство у зам ку, на Пау ни чи но при твор но тепа -
ње ипак јој откри ва тај ну нај бр жег коња на све ту. Мотив за
ука зи ва ње ова квог пове ре ња могла би бити заљу бље ност. Ако
је Царе вић био наи ван осло бо див ши зма ја из буре та, зма је -
ва наив ност огле да се у без гра нич ном пове ре њу у жену коју
је отео и која тра жи начи на да од њега утек не. 



ра пома га че, међу риба ма, лиси ца ма и вуко ви -
ма врло лако про на ла зи коби лу и ждре бе, а
затим се вра ћа на укро ће ној коби ли и од Бабе
тра жи уго во ре ну награ ду. И овде је истак ну то
да спо ља шњи изглед није пре су дан нити важан,
те Царе вић не жели лепе коње већ „оног у буџа -
ку, губа вог”, зна ју ћи да је упра во тај коњ нај бр -
жи на све ту. 

Уче ни ци при ме ћу ју да се бег у аудио-бај ци
реду ку је и мења: не опи су је се зма је ва поте ра
за одбе глим супру жни ци ма, нити Царе ви ћев
коњ пору чу је бра ту да намер но зба ци јаха ча.
Змај је врло лако побе ђен и оста је у дру гом пла -
ну, а његов коњ нео че ки ва но дола зи Пау ни ци,
те она радо сно кон ста ту је: „Сада и ја имам свог
коња!”

Како је љубав изме ђу Царе ви ћа и Пау ни це
запо че та сти хо ви ма бала де „Смрт Оме ра и Ме -
ри ме”, сце на рист ки ња Нада Бје ло гр лић посе же
за прсте на стом ком по зи ци јом – Царе вић поно -
во казу је сти хо ве воље ној, што бива суп сти ту -
ци ја за сте ре о тип ни завр ше так бај ки, по коме
јунак и њего ва воље на живе срећ но до кра ја жи-
во та. Ова кав посту пак, уз пона вља ње увод не
мело ди је, уче ни ци ма се вео ма допа да и пред -
ста вља успе шан при мер упо тре бе цитат но сти и
син кре тич ког дожи вља ја књи жев ног дела у
озву че ној фор ми.

4.2. Бај ко ли ки нара тив ТВ фил ма

При ли ком даље ана ли зе нара ти ва ТВ бај ке,
уче ни ци ће запа жа ти рефлек си је усме ног ства -
ра ла штва које сце на рист ки ња Љиља на Зуро вац
сло бод но под вр га ва пре о бли ко ва њу. Важно је
уочи ти ком па ра тив не везе са обра ђе ним дели -
ма из срп ског усме ног кано на, и освр ну ти се на
ути цај барок не есте ти ке, те функ ци ју музи ке и
пле са у доча ра ва њу бај ко ви тог амби јен та.

4.2.1. Пома га чи

Кри ла ти коњ у уло зи пома га ча изба вља Ца -
ре ви ћа из укле тог подру ма, а потом га пре но си
у дале ки свет у коме тре ба да започ не потра гу
за Пау ни цом.18 Вештац до кога га је коњ довео
на први поглед делу је као потен ци јал ни непри -
ја тељ, мушка вер зи ја Баба Јаге. Но, гле да о цу се
врло брзо отва ра пер спек ти ва пома га ча – ста -
рац у сво јој коли би умор ном мла ди ћу пру жа
пре но ћи ште и даје му чароб ни напи так како би
овај издр жао тежак пут кроз врле ти, те би на
врло уда љен начин могао да буде пан дан риби -
ци, лиси ци и вуку из усме ног пред тек ста.

4.2.2. Ста зе и бога зе: сна га воље

Потра га за воље ном, под ви гом или чудо -
твор ном трав ком у бај ка ма је увек тегоб на, дуга
и напор на, а про та го ни ста на иви ци сна ге, али
непо ко ле бљив да успе у свом похо ду. Тра же ћи
Пау ни цу, мла дић про ла зи ста зе и бога зе, пла -
ни не, шуме, про би ја се кроз расти ње, изну рен
је и умо ран, што драм ски умет ник Ђор ђе Давид
Нико лић нагла ша ва екс пре си јом лица и покре -
та, без речи. Уче ни ци ће иста ћи кон тра стив ност
тежи не похо да и сна ге воље – што су пре пре ке
теже, то је Царе вић истрај ни ји у сво јој наме ри
да успе, одно сно бај ко ви ти јунак ничим не
може да буде поко ле бан, чак ни када се његов
успех одла же. Бај ка бра ће Грим „Трно ва Ружи -
ца”, у којој Кра ље вић након сто годи на крчи
пут кроз трње и шибље и буди зача ра ну прин -
це зу, могла би се схва ти ти као осно ва за Царе -
ви ће во про би ја ње до напу ште ног зам ка у коме
тре ба да про на ђе пут до Пау ни це.
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18 Уче ни ци ће се при се ти ти Јабу чи ла, кри ла тог коња Вој -
во де Мом чи ла, као и Шар ца Мар ка Кра ље ви ћа, а затим
пове за ти поја ву коња у ТВ дра ми са зна ча јем посе до ва ња нај -
бр жег коња на све ту за Пау ни чи но изба вље ње у усме ној бај -
ци „Злат на јабу ка и девет пау ни ца”.



4.2.3. Умни мег дан – реша ва ње заго не та ка

Усме но ства ра ла штво нерет ко пред про та го -
ни сту поста вља умни иза зов, реша ва ње заго нет -
них пита ња или иза зо ва. Над му дри ва ње мла ди -
ћа и дево ја ка у после нич ким песма ма („Над -
жње ва се момак и дје вој ка”, „Кујун џи ја и хи -
тро пре ља”) и народ ним нове ла ма („Дје вој ка
цара над му дри ла”) мотив је са који ма су се уче -
ни ци упо зна ли у петом раз ре ду, а тре ба ло би
иста ћи да и умет нич ка књи жев ност пре у зи ма
овај мотив (мег дан капе та на Џона Пиплфок са
и Чудо ви шта, одго во ри мла дог Мар ка Кра ље -
ви ћа у „Брби ној при чи” у окви ру Нуши ће вог
рома на Хај ду ци). Љиља на Зуро вац умни мег дан
сме шта у глу во доба ноћи, у густу шуму. Царе -
ви ћа из сна буди Цари ца-Вешти ца, поста вља ју -
ћи му чети ри пита ња на која мора да одго во ри
до зоре, како не би баци ла Пау ни цу у трње и
драч. Царе вић је не може побе ди ти мачем и
физич ком сна гом, већ само доми шља то шћу, а
зла про тив ни ца га иро нич но нази ва „Царе вић
мудри”, пот це њу ју ћи њего ву умну сна гу. 

Чети ри пита ња на која Царе вић одго ва ра
вечи та су онто ло шка пита ња људ ске сушти не.
За мудрог под ви жни ка, нај те же је оста ти сам
на све ту, без при ја те ља, а нај бр жа је мисао. Нај -
леп ши на све ту је живот, а нај сна жни ја – љубав,
покре тач и лајт мо тив усме не бај ке и обе ју адап -
та ци ја потра ге за Пау ни цом. Упра во ова квим
одго во ри ма пони шта ва се маги ја зле Цари це, а
зора доче ку је пред капи ја ма Пау ни чи ног цар -
ства. 

4.2.4. Сим бо ли ка капи ја

Одла зе ћи од Царе ви ћа после дру гог, неу спе -
лог поку ша ја буђе ња, Пау ни ца му пре ко Слу ге
пору чу је да је потра жи „иза вра та која не воде
нику да”. Решив ши успе шно заго нет ке, Царе вић

иду ћег јутра сти же испред напу ште ног зам ка,
кроз чију уру ше ну капи ју про ла зи. Након тога
сти же пред вео ма лепу капи ју у обли ку пау но -
вих кри ла, кроз коју се нази ре рас ко шан дво -
рац. Про ла ском кроз капи ју, сре ће пау ни це које
га воде до воље не.

Уче ни ци ће лако запа зи ти изра зи ту кон -
трастив ност две ју капи ја, те прву схва ти ти као
излаз из Цар ства Бисер ног језе ра и злог деј ства
њего ве вла дар ке. Дру га капи ја одраз је Пау ни -
чи не лепо те, тана но сти и нежно сти, те ула зак у
њено пре фи ње но и отме но цар ство. Исто вре ме -
но, та капи ја озна ча ва дола зак на циљ – изба -
вље ње од злих чини Цари це-Вешти це и окон ча -
ње потра ге за воље ним бићем и љуба вљу као
сми слом живо та.

4.2.5. Функ ци ја пле са у ТВ адап та ци ји

Теже ћи син кре тич ком пове зи ва њу, режи сер
ТВ фил ма уло гу пау ни ца пове ра ва гру пи бале -
ри на Хрват ског народ ног каза ли шта, а уло гу
Пау ни це при ма ба ле ри ни Љиља ни Пер ко вић.
Ете рич ност балет ског покре та, уз суге стив ну
музич ку тему и лелу ја ве кости ме у све тло пла -
вим нијан са ма, ства ра дојам нежно сти, лепо те,
заљу бље но сти, крх ко сти, али и заго нет но сти –
Царе вић је тај који до Пау ни це тре ба да дође
тешким путе ви ма и потвр ди јој сво ју ода ност.
У бале ту, Пау ни ца је дефи ни са на као иде ал
пре фи ње но сти, а њене тран сфор ма ци је ука зу -
ју да је мит ско биће – она није тек јед на од
прин це за из усме ног насле ђа, већ есен ци ја чу -
де сног у свом нај та на ни јем оте ло тво ре њу.

Уз балет ске извед бе које се поја вљу ју у сце -
на ма под јабу ком, у Цар ству Бисер ног језе ра,
као и након про ла ска капи је Пау ни чи ног цар -
ства, у ТВ дра ми при су тан је двор ски плес у
сце ни посе те Цари це, али и бала у част поврат -
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ка Царе ви ћа и њего ве супру ге. Барок но окру -
же ње, видљи во у ода би ру лока ци ја за сни ма ње,
сце но граф ских и кости мо граф ских реше ња,
доча ра но је и пле сом који пра ти двор ску ети -
ке ци ју. Упра во ту, Царе ви ће ва неве ста је пре о -
бра же на у сво је вла дар ско обе леж је, она је
Цари ца-Пау ни ца, отме на у сво јој бал ској хаљи -
ни, сигур на у пле сним кора ци ма и у уло зи вла -
дар ке, уз срећ ног супру га и поно сног таста који
је добро оже нио сина. Како се музи ка баро ка и
рене сан се обра ђу је на наста ви Музич ке кул ту -
ре у шестом и сед мом раз ре ду, а балет у осмом,
са настав ни ком Музич ке кул ту ре уче ни ци могу
додат но истра жи ти син кре тич ке везе изме ђу
пле са, музи ке и књи жев но сти у виду рефе ра та
или про јект не наста ве. 

5. Завр шна раз ма тра ња

Књи жев но у мет нич ки текст и њего ви ре фле -
к си у аудио, теле ви зиј ским и филм ским пре ра -
да ма исти чу важност син кре тич но сти и интер -
ме ди јал ног при сту па, за који су звуч не, црта не
или филм ске обра де бај ки вео ма зна чај не. Ови
садр жа ји успе шно се импле мен ти ра ју на часо -
ви ма Језич ке кул ту ре, али и додат не и про јект -
не наста ве и сло бод них настав них актив но сти. 

Наве ден модел при ме њен је окто бра школ -
ске 2021/2022. годи не у оде ље њу 73 у ОШ
„Бран ко Ради че вић” у Про га ру. Уз усме ну дис -
ку си ју, уче ни ци су по теза ма писа ли слич но сти
и раз ли ке изме ђу усме не бај ке и њених адап -
таци ја, а напра вље на су и два вео ма лепа и
машто ви то осми шље на паноа са кључ ним пој -
мо ви ма. Уче ни ци су након рада на про јек ту
про ду би ли зна ња о умет нич кој бај ци, раз ви ли
ана ли тич ке вешти не и нау чи ли да поре де књи -

жев ност и дру ге срод не умет но сти. Тако ђе,
откри ли су два забо ра вље на бисе ра аудио и
теле ви зиј ског ства ра ла штва за децу и мла де из
вре ме на детињ ства сво је настав ни це срп ског
јези ка и у њима истин ски ужи ва ли. 
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Nata ša P. KLJA JIĆ

COM PA RA TI VE ANALYSIS OF THE FOLK
FAIRY TALE “ZLAT NA JABU KA I DEVET 
PAU NI CA” (“THE GOL DEN APPLE-TREE 

AND THE NINE PEA HENS”) AND ITS 
MEDIA ADAP TA TI ONS

Sum mary

The focus of this paper is on the pos si bi li ti es of tea -
ching analysis of the phe no me non of tran sfor ma tion of

the oral fairy tale “Gol den Apple and Nine Pea hens” in
the form of its media popu la ri za tion in the form of audio
fairy tale (RTB, 1987) and TV film (TV Sara je vo, 1985).
It descri bes how modern gene ra ti ons of stu dents noti ce
simi la ri ti es and dif fe ren ces in the the ma tic-moti ve struc -
tu re of the ori gi nal text and two revi si ons and deve lop
the ir com pe ten ci es for com pa ra ti ve rea dings and inter -
pre ta ti ons of lite ra tu re and audio-visual media. Recep -
tion was extre mely suc cessful, and it can be imple men -
ted suc cessfully in teac hing prac ti ce.

Keywords: “The Gol den Apple-Tree and the Nine Pea -
hens”, audio fairy tale, TV movie, com pa ra ti ve analysis,
teac hing lite ra tu re
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САЖЕ ТАК: Пред мет овог истра жи ва ња јесте расвје -
тља ва ње књи жев них поче та ка Алек сан дра Попо ви ћа,
сагле да них у кон тек сту њего вог про зног ства ра ла штва
за дје цу. Рад испи ту је уло гу пери о ди ке за дје цу у ауто -
ро вом књи жев ном сазри је ва њу и ства ра лач ком обли -
ко ва њу; наста нак прве збир ке њего вих при по вје да ка и
важност пост хум ног изда ва ња овог сег мен та Попо ви -
ће ве про зе за дје цу. Основ ни пред мет изу ча ва ња биле
су нај ва жни је пое тич ке одли ке Попо ви ће вих при по -
вје да ка за дје цу. То су про стор но-вре мен ске одред ни -
це оби ље же не игром, сно ви ма и маштом, које дјеч ји
сви јет нагла ше но издва ја ју из сви је та одра слих. У том
пое тич ком кон тек сту обли ку је се Попо ви ћев јунак-
-дије те, засту па се њего во пра во на инди ви ду ал ност и
могућ ност оства ри ва ња сло бо де, упр кос ауто ри тар ном
систе му који поти че и спо ља и изну тра. 

Циљ рада јесте да што пот пу ни је осви је тли књи жев -
но и сто риј ску пози ци ју и пое тич ке одли ке ових при по -
вје да ка, које су досад недо вољ но про у ча ва не и углав -

ном су оста ле у сјен ци Попо ви ће вог драм ског и рома -
неск ног ства ра ла штва за дје цу.

КЉУЧ НЕ РИЈЕ ЧИ: пери о ди ка, пое ти ка, при по ви -
јет ка, игра, сан, машта 

1. Од Пoлетарца до Шкр тог бер бе ри на

Алек сан дар Попо вић свој ства ра лач ки рад
почи ње обја вљу ју ћи крат ке књи жев не фор ме у
пери о ди ци за дје цу, и то од почет ка педе се тих,
у часо пи си ма Поле та рац, Пио ни ри, затим од
поло ви не педе се тих у Зма ју, а од шезде се тих у
Малом јежу. Почет ком педе се тих, Попо ви ће ве1
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при че2 у Поле тар цу3 биле су умно го ме услов -
ље не уре ђи вач ком поли ти ком часо пи са. То је,
првен стве но, под ра зу ми је ва ло про мо ви са ње
За ко на о пето го ди шњем пла ну, након обно ве
ратом оште ће не земље (1947–1951).4

Сто га, цен трал но мје сто у часо пи су зау зи ма -
ли су тек сто ви и илу стра ци је који су при ка зи -
ва ли изград њу пру ге, што јесте био вели ки
држав ни про је кат (Milin ko vić 2019: 336–338).
Попо ви ће ва при по ви јет ка „Локо мо ти ва и ви -
шње” вари ра ову тему – дје ца кроз игру опо на -
ша ју рад жеље знич ке ста ни це, начин на који
воз функ ци о ни ше и сл. (Поле та рац 10/1951–
1952). Тако ђе, за Пето го ди шњи план вези ва ло
се и раз ви ја ње школ ско-обра зов ног систе ма.
Поле та рац је, у том кон текстy, про мо ви сао
инсти ту ци ју шко ле и зна ње уоп ште (Milin ko vić
2019: 339–342). У при чи „Пона вља ће раз ред”,
дје вој чи ца која је тек кре ну ла у шко лу зна да
чита и пише (али и да везе и пле те) те и сво га
пса учи да чита (Поле та рац 1/1952). Часо пис
Поле та рац је, поред про мо тив ног, имао и еду -
ка тив ни карак тер – на при ла го ђен начин обја -
шња ва ни су неки сло же ни ји пој мо ви из обла -
сти тех ни ке, попут елек трич не енер ги је, раз во -
ја оруж ја, пољо при вред не меха ни за ци је и сл.
(Milin ko vić 2019: 341). У при чи „Њихо ве мај -
сто ри је” то види мо кроз лик дје ча ка који упо -
зна је читав систем рада јед не фабри ке: раз ли -
чи те посло ве, врсте маши на и ала та који се
кори сте у про из вод њи, начин њихо ве упо тре бе
и сл. (Поле та рац 5/1951–1952). Ова квом садр -
жи ном при по ви јет ка иде о ло шки осна жу је иде -
ју рад ни ка као глав ног носи о ца обно ве и
изград ње држа ве. Гене рал но, ову врсту Попо -
ви ће ве про зе одли ку је „нагла ше на миме тич -
ност, повр шна фик ци о на ли за ци ја, репре зен та -
тив ност карак те ра, тј. маски” (Геор ги јев ски
2005: 111). Основ на уло га ових при по вје да ка

иде о ло шки је ути ли тар на, што зна чи да је умје -
т нич ка функ ци ја тек ста огра ни че на, па чак и
пот пу но уки ну та. 

На сре ћу, Попо вић се у пери о ди ци за дје цу
огла ша ва и при по ви јет ка ма дру га чи је при ро де
– темат ски разно вр сни јим и умјет нич ки мно го
сло бод ни јим. То, при је све га, потвр ђу је збир ка
Твр до гла ве при че (1962), у коју су увр ште не и
при че које су изла зи ле у пери о ди ци током пе -
де се тих и почет ком шезде се тих годи на. Сачи -
њен је кри тич ки избор при ча, иако не може мо
твр ди ти да су све под јед на ко успје ле. Збир ка у
цје ли ни ипак пред ста вља сви јет нагла ше не ма -
што ви то сти, сло бо де и сно ва, а њено глав но
тежи ште јесте на дјеч јој инди ви ду ал но сти и
њего ва њу дјеч је само свој но сти. Суштин ски, ова
збир ка наја вљу је „оног” Алек сан дра Попо ви ћа
позна тог у књи жев но сти за дје цу по рома ну
Суд би на јед ног Чар ли ја и дра ма ма Црвен ка па,
Сне жа на и седам пату ља ка и Пепе љу га.

Дру го, пост хум но изда ње збир ке при по вје -
да ка иза шло је тек 2015. годи не – у одре ђе ној
мје ри изми је ње но и допу ње но у одно су на прво,
обја вље но под нази вом Шкр ти бер бе рин, а при -
ре ди ла га је и избор сачинила Гор да на Мале -

ПОЕТИЧКЕ ОДЛИКЕ РАНЕ ПРИПОВЈЕДНЕ ПРОЗЕ АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋА...
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2 Јован Љушт ано вић освр ће се на при ро ду Попо ви ће ве
пое зи је за дје цу која је изла зи ла педе се тих годи на у Поле -
тар цу и даје и дета љан пре глед пози ци је Алек сан дра Попо -
ви ћа током педе се тих годи на у ширем књи жев ном и дру -
штве но-поли тич ком кон тек сту (2015: 11–15). 

3 Када је ријеч о часо пи су Пио ни ри у кон тек сту раног
ства ра ла штва Алек сан дра Попо ви ћа, нема пода та ка о томе
да су овдје изла зи ле њего ве при че. Међу тим, 1953. годи не
(од апри ла – бр. 27, до маја – бр. 35), у настав ци ма је изла -
зио Попо ви ћев роман Море плов ци, за који би се могло рећи
да има осо би не пусто лов ног рома на којим про ви ја ва ју неке
соц ре а ли стич ке иде је (в. Пио ни ри: лист нај мла ђих у Југо сла -
ви ји. Ур. Ђор ђе М. Ман дић. Савет Саве за пио ни ра Срби је –
Деч ја штам па).

4 Детаљ ни је о Поле тар цу у кон тек сту пио нир ске штам пе
в. Milin ko vić 2019: 323–346. 



тић. Oбухваћене су при че које су се нашле у
збир ци Твр до гла ве при че, с тим што су дода те
још неке, из пери о ди ке за дје цу педе се тих и
шезде се тих годи на. 

С обзи ром на то да Твр до гла ве при че (1962)
има ју струк ту ру коју сма тра мо врло зна чај ном
за истра жи ва ње пое ти ке Попо ви ће ве при по ви -
јет ке за дје цу, наше истра жи ва ње ће, првен стве -
но, бити засно ва но на њој. У пост хум ној збир -
ци Шкр ти бер бе рин изо ста вље на je струк ту ра
прет ход не збир ке. Може мо прет по ста ви ти да је
то ура ђе но како би нова збир ка била кохе рент -
ни ја и како би се ука за ло на дру ге изво ре (пери -
о ди ку) по који ма су Попо ви ће ве при че за дје -
цу расу те – што, сва ка ко, јесте један од начи на
да се, бар дје ли мич но, сачу ва ју од забо ра ва,
али, за наше истра жи ва ње дра го цје ни ја је збир -
ка ком по но ва на пре ма ауто ро вим интен ци јама.

2. Позив за игру или о пое тич ким наче ли ма
при по ви јет ке за дје цу

Збир ка Твр до гла ве при че састо ји се од пет
спе ци фич но насло вље них цје ли на, а сва ка са -
др жи увод ни текст, који обја шња ва (и темат ски
обје ди њу је) при че уну тар ње. Ова ква струк ту -
ра у први план исти че језич ко-стил ску осо -
беност и пред ста вљач ки карак тер цје ло куп не
збир ке: 

Пре те жно иза зов ни пред го вор
Није реч о пра њу зуба, које говор ни ци увек

оба вља ју пре држа ња гово ра, већ о томе да ми
кроз левак упу ћу је мо свим основ ња ци ма и ђа -
цима и весе ља ци ма: „Позив за игру” (Popo vić
1962: 55).

[...]
Послед ње и мно го ува же но погла вље о вели -

чи на ма

Није реч о кило ме три ма и тона ма, (Таман! –
иона ко не сто ји мо нај бо ље с рачу ном), већ о не -
ким нео бич но пожељ ним поја ва ма јаких и ве ли -
ких раз ме ра, као на при мер: „Џин с тру бом”,
„Џин с каши ком”, „Чети ри при че о Висо ком го -
сту” [...] (99).

[...]
Пре те жно опро штај ни пого вор
Није реч о извла че њу поу ка из про чи та ног,

већ о нашој успа ван ки која се пред спа ва ње чита
уме сто да се пева, али опет успа вљу је [...] (139).

Језич ки спо је ви који про из во де нео бич на
зна че ња (чему допри но се игре рије чи, слој зву -
ча ња, тау то ло шки обли ци, комич ки тон и сл.) и
језич ка сло бо да свој стве на усме ном кази ва њу,
осна жу ју иде ју о непо сред ном и живом кон -
тaкт у са чита о ци ма. То, тако ђе, зна чи да при -
ка зи ва ње тежи да одне се пре ва гу над при по ви -
је да њем, па увод не цје ли не пред ста вља ју еле -
мен те који ма се збир ка при бли жа ва драм ском
жан ру. Одно сно, оне наго вје шта ва ју могу ће
при су ство чини ла ца који одго ва ра ју зако ни ма
сце не (позо ри шта): гла сов но ожи вља ва ње и
при ла го ђа ва ње тек ста, као сво је вр сни облик
глу ме; упо тре ба покре та (игре); музич ка прат -
ња и сл. Функ ци ја увод них дије ло ва јесте да
језич ко-стил ским могућ но сти ма тек ста акти ви -
ра ју чул но кон крет ни дожи вљај збир ке, одно сно
при ча које сли је де. 

У тре нут ку изла ска Твр до гла вих при ча, аутор
(поред већ поме ну те сарад ње са писа ним меди -
ји ма за дје цу) уве ли ко сара ђу је са кућом Радио-
-Бео град (драм ски про грам за дје цу) и има зна -
чај но иску ство у писа њу радио-ига ра, ске че ва
и кра ћих при ло га. Попо ви ћев додир са меди ји -
ма сигур но је ути цао на обли ко ва ње Твр до гла -
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5 Наво ди из Твр до гла вих при ча биће у тек сту обе ле же ни
само бро јем стра не у загра ди.



вих при ча. У том сми слу, може мо гово ри ти и о
„медиј ском син кре ти зму” (Љушта но вић 2004:
40–50) збир ке, одно сно о томе да је она, нај ши -
ре посма тра но, успо ста ви ла сим би о зу изме ђу
књи жев но сти и меди ја, што додат но потвр ђу је
и усло жња ва њено интер ак тив но свој ство.

2.1. Про стор и ври је ме

Кон цепт дјеч је игре6 јесте нај ва жни ји еле -
мент обли ко ва ња про стор но-вре мен ског окви -
ра при по вје да ка у збир ци. Игра се оства ру је
кроз фигу ру дје те та које 

поје ди не гра див не еле мен те узи ма из вели ке
људ ске кул ту ре, нарав но, не у њихо вом пуном
зна че њу, него [...] гра ди од њих свет сво је игре
који уне ко ли ко ими ти ра ствар ни свет у којем
живи (Љушта но вић 2018: 36). 

У тај сви јет игре утка ни су, тако ђе, дјеч ја машта
и сно ви који допри но се лаком зао би ла же њу
сло же них, озбиљ них моде ла и зако на из ствар -
но сти. Игра у сим би о зи са маштом и сно ви ма
кре и ра нов, нео би чан и зани мљив сви јет, бли -
зак дјеч јем иску ству (њихо вим сазна њи ма и
незна њи ма).

Пре ма томе, у овим при ча ма сви јет може мо
поди је ли ти на онај који посто ји „у гра ни ца ма
физич ких зако на који важе у окви ри ма реал ног
све та” и на онај који бисмо оби ље жи ли рије чи -
ма „дру ги” и „дру га чи ји” (Пеши кан-Љушта но -
вић 2014: 13),7 при чему ври је ме почет ка игре
озна ча ва ула зак у дру ги и дру га чи ји сви јет. У
реал ном сви је ту ових при по вје да ка, пози ци ја
дје те та дефи ни са на је пре ма зако ни ма и логи -
ци одра слих (нпр. дије те има школ ске оба ве зе,
посто ји утвр ђе но ври је ме за ручак, игру итд.).

Овај сви јет у збир ци нагла ше но при па да одра -
слима; тако се у при чи „Позив за игру” дје вој -
чи ца игра у кући „пре него што мама поста ви
сто за вече ру [...] Пре ма томе, вре ме на нема на
пре тек” (8), док у при чи „Мили чи на Чав ка не -
ва љал ка” учи тељ реа гу је у шко ли, за ври је ме
часа, због неста шног пона ша ња дје вој чи це: „Би -
ла јед ном јед на Мили ца која је мно го брбља ла
у шко ли на часо ви ма рачу на, па је учи тељ стал -
но морао да је опо ми ње” (59). 

То види мо и у дру гим при по ви јет ка ма: дје -
чак Слав ни Рака сво је пусто ло ви не пре ки да
зато што њего ва дру га ри ца има зада ћу из рачу -
на, а и ври је ме је руч ка; у при чи „Мили ца у
гости ма” дје вој чи ца на захтјев одра слих реци -
ту је пје сми цу, прем да сама више воли „пева ње
пред огле да лом” (81); у при чи „Како се мама
одљу ти ла” Мили ци је, док је кажње на, забра ње -
но да се игра у дво ри шту и да тамо гра ди свој
изма шта ни сви јет и сл. Дру ги и дру га чи ји сви -
јет нужно не искљу чу је при су ство одра слих у
њему. Пона ша ње одра сле осо бе8, баш као и про -
стор но-вре мен ске одред ни це, поне кад бива
зна чај но оби ље же но дјеч јом логи ком која ства -
ра вла сти ти сви јет. 

Пре ла зак у дру ги сви јет може бити озна чен
јасним кон цеп том игре; у том слу ча ју уоп ште
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6 Под тим не под ра зу ми је ва мо син таг му homo ludens која
се одно си на човје ка (при је све га одра слог) који се игра на
уре ђен и сми слен начин, по одре ђе ним пра ви ли ма (Hui zin -
ga 1970), већ игру посма тра мо као потре бу дје те та да „’игра’
оно што мисли, да сим бо ли зу је сво је иде је помо ћу покре та
и пред ме та, да ства ри пред ста вља ими та ци јом, црте жом и
кон струк ци јом” (Pija že 1968: 190).

7 О ова квој подје ли писа ла је Љиља на Пеши кан-Љушта -
но вић у кон тек сту фан та стич ног рома на за дје цу. Осим тога
в. и Пеши кан-Љушта но вић 2012: 99–111; 2016: 143–157;
2021. 

8 „Одра сла осо ба дра го вољ но поста је покро ви тељ и подр -
жа ва лац” (Љушта но вић 2004: 86) тог сви је та.



се не дово ди у пита ње да ли је све што се деси -
ло заи ста била игра, као на при мјер у при чи
„Позив за игру”. Дје вој чи ца Мили ца, како би
поста ла made mo i sel le Milic, 

мора ста ви ти на гла ву баки чин шешир [...] мора
обу ти и мами не ципе ле с висо ким пот пе ти ца ма!
И обу ћи ће тати ну белу нај лон кошу љу [...] дола -
зи на ред накит. Шти паљ ке за веш? Да, шти паљ -
ке... затим: кљу че ви, кљу чи ћи, лан чи ћи, напр -
сци, кишо бран, ласти ши, шна ли це, бро ше ви..., а
њен тата одно сно mon si e ur Char lo закоп ча ће
капут на леђи ма, реци мо?... Да – да. [...] као сва -
ки џен тлмен, на леву руку наву као [је] белу
парад ну зок ни цу, на десну белу парад ну доко ле -
ни цу све до лак та, и био је спре ман за посе ту,
сасвим! (8).

Они пје ва ју сере на де и воде раз го во ре: mon -
si e ur Char lo казу је ново сти: „На црве ног оџа ча -
ра пао пла ви снег. А од пла вог и црве ног шта се
ства ра? Јед на сасвим нова ствар. Љуби ча сти
оџа чар”, а made mo i sel le Milic „истин ска учи те -
љи ца за истин ске ђаке: лут ки це и паја це!” гово -
ри „Бај ку о жутој пти ци”9, послу жу је „пусли це
од бри ја ћег сапу на”, „пудинг с дуг ме ти ма” и
„цига ре те од мла дог лука” (8–11). 

Игра кћер ке и оца ства ра про стор но-вре мен -
ску илу зи ју којом се ожи вља ва атмос фе ра са -
лон ских заба ва (што је насле ђе пред рат не гра -
ђан ске кла се).10 У кон тек сту при че, опо на ша ње
овог моде ла узи ма само њего ва основ на зна че -
ња – умно го ме изми је ње на и при ла го ђе на.
Сушти на салон ског дру же ња, одно сно салон ске
заба ве оства ру је се кроз осми шља ва ње уло га,
маски ра ње, глу му, изми шља ње при ча и сл., а
при јат на салон ска атмос фе ра одсу ством оба ве -
за које дола зе из реал ног сви је та.11 Тако ђе, пре -
по зна ју се и пре у зе те нор ме пона ша ња свој -
стве не овом моде лу (учти во опхо ђе ње, пошто -

ва ње саго вор ни ка – пер си ра ње саго вор ни ку,
осло вља ва ње титу лом – госто прим ство и сл.)
које има ју вас пит ну уло гу, зама ски ра ну коми -
ком и потен ци ра њем игре12. Гене рал но, овдје
основ но тежи ште није на про сто ру већ на пре -
о бли ко ва њу кодо ва који се везу ју за овај про -
стор – они доби ја ју нова зна че ња и врјед но ва -
ња у новом кон тек сту. Одно сно, нај ши ре посма -
тра но, овдје „про стор но моде лу је пој мо ве који
по самој сво јој при ро ди нису про стор ни” (Lot -
man 1976: 288).

У кон цеп ту дјеч је игре, машта и сно ви могу
да поста ну доми нант ни чини о ци и да игру пре -
ру ше до непре по зна тљи во сти, уно се ћи у дру ги
сви јет еле мен те фан та стич ног, одно сно чуде -
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9 „Бај ка о жутој пти ци” или „При ча о шкр том бер бе ри ну”
јесте микро струк ту ра која је прво засеб но иза шла као при ча
у Поле тар цу 1/1959 (ур. Вла ди мир Жив ко вић. Бео град: Бео -
град ски гра фич ки завод). Међу тим, при ча је има ла и сво ју
позо ри шну пре ми је ру, под нази вом Шкр ти бер бе рин у Позо -
ри шту лута ка Пино кио 21. окто бра 1979, и од тада се изво -
ди отпри ли ке на сва ких десет годи на (Позо ри ште лута ка
Пино кио, <https://www.pino kio.rs/mono gra fi je-i-pre mi je re>). 

10 Салон ски тип заба ве под ра зу ми је вао је ода бра ну гру -
пу пове за ну слич ним инте ре со ва њи ма, из чега про ис ти че
њего ва ње инсти ту ци је сало на бли ске фран цу ском кул тур -
ном моде лу, учти во опхо ђе ње и инте лек ту ал не рас пра ве,
све ча но пред ста вља ње гости ју, камер на музи ка, тзв. „кућ на
музи ци ра ња”. Тако ђе, нери јет ко су орга ни за тор ке ова квих
заба ва биле жене, нпр. Иси до ра Секу лић, Јеле на Скер лић-
-Ћоро вић и др. (Чолак-Антић 1994: 57–66).

11 „’Даје мо на зна ње, / на зна ње: / На јед ном тава ну појео
миш саби ра ње, / иза јед ног жбу на сма зао зец оду зи ма ње! /
А у јед ној шуми вук деље ње про гу тао! / А у јед ној шко ли сун -
ђер мно же ње обри сао!’ – И нема више рачу на!! – грм ну ше
весе ло у глас дома ћи ца и гост” (13).

12 „Прво је гост пре дао дома ћи ци дра же сни цвет: сир ко -
ву метли цу за чишће ње оде ла с речи ма: – О, made mo i sel le
Milic, ја сам оча ран вашим новим шеши ром! Кад сам њега
угле дао, као да ме неко шта пом рас па лио по гла ви, толи ко
сам се запре па стио! (О, што је тад made mo i sel le Milic затреп -
та ла од мили не, ко свра ка на елек трич ну сија ли цу!) Зацвр -
ку та ла је првим гла сом школ ског хора: – Ох, ви ми то само
ласка те! Изво ли те сести!” (10).



сног. У при по ви је ци „Мили чи на Чав ка нева -
љал ка”,13 дје вој чи ца, пошто доби је укор од учи -
те ља (зато што је мно го при ча ла на часу), умје -
сто да оде кући одла зи у „цар ство” Чав ке нева -
љал ке:

Чав ка одмах пред ла же да оду на Брбљи ви
Брег, јед но од нај при ма мљи ви јих птич јих одма -
ра ли шта... [...] И ко зна где је тај Брбљи ви Брег?
Можда је негде дале ко: ЧАК-ЧАК-ЧАК! – Није,
каже чав ка – пола сата маха ња кри ли ма, све га
толи ко! А тамо се може вер гла ти без пре ки да и
тамо се бира кра љи ца брбља ња... Так ми че се чав -
ке, вергл, девој чи це, гра мо фо ни и кле пе ту ше...
А нико ме укор не дају, него све само писме не
похва ле дају... Слу ша то Мили ца, од мили не је
жмар ци поди ла зе [...] При ста де Мили ца и с чав -
ком кре те на пут (60).

Мили чин одла зак могао би да се дове де у
везу са јуна ко вим напу шта њем куће, што је
свој стве но усме ној бај ци. Ипак, одла зак дје вој -
чи це не под ра зу ми је ва пре ла же ње ини ци ја -
цијског пута како би се обез би је дио нови соци -
ја лни ста тус. Оти ски ва ње у дру гу царе ви ну, су -
штин ски, 

слу жи да би се иста кла њена раз ли чи тост, да би
се при вид но дао раз лог за гиба ње, путо ва ње, пре -
ла зак пре ко гра ни це, која [...] може бити путо ва -
ње у несве сно (Љушта но вић 2004: 83). 

Раз лог што при ча по неким еле мен ти ма под сје -
ћа на бај ку, одно сно ими ти ра је14 могли бисмо
обја сни ти Бетел хај мо вим (Bru no Bet tel he im)
тума че њем зна ча ја бај ке за дије те: она му по -
ма же „да сре ди сво ју уну тра шњу кућу, па да на
тој осно ви буде спо соб но да ство ри ред у сво ме
живо ту” (1979: 19). 

Пре ма томе, дје вој чи ца може да се вра ти из
царе ви не Чав ке нева љал ке само уко ли ко одго -

во ри тач но на два пита ња. Одго во ри: „На све ту
има нај ви ше пра зних речи” (66) и „За глу пог су
речи нај јеф ти ни је, а за памет ног ћута ње” (67)
потвр ђу ју да је одла зак у несвје сно дје вој чи ци
помо гао „да сре ди сво ју уну тра шњу кућу”. Сим -
бо лич ки, одго во ри озна ча ва ју Мили чи но сазри -
је ва ње, што би зна чи ло да игра изма шта ва ња
дру гог сви је та јесте неиз о ста ван гра див ни еле -
мент тог пута одра ста ња.15

Игра кроз при по ви јет ке моде лу је свје то ве
који се раз ли ку ју по сло же но сти саме игре.
Тако се дје вој чи ца у при чи „Мој друг часов -
ник”, док чека да мама дође с посла, игра раз -
го ва ра ју ћи са часов ни ком, опо на ша ју ћи њего -
ве отку ца је; а у при чи „Како је Јоца овен чан
зве зда ма” игра од кон крет не, реал не рад ње
пре ра ста у сасвим изма шта ну епи зо ду – дје чак
спа са ва из воде сан да ли цу сво је сестре, а затим
тај поду хват пре ра ста у пра ву бор бу са мор -
ским псом. При по ви јет ке „Деда Мра зо ва бела
бра да” и „Пре него што пође Деда Мраз” осли -
ка ва ју сви јет Дје да Мра за, чије посто ја ње зави -
си само од дјеч је има ги на ци је и жеља; при по -
ви јет ка „Сли ка Мили ка” писа на је у керо лов -

ПОЕТИЧКЕ ОДЛИКЕ РАНЕ ПРИПОВЈЕДНЕ ПРОЗЕ АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋА...

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/01   199

13 И ова при по ви јет ка је дожи вје ла драм ско изво ђе ње под
нази вом Чав ка нева љал ка, 23. мар та 1981. у Малом позо ри -
шту (СГР 2019: 213).

14 При по ви јет ка почи ње уста ље ном бај ков ном фор мом:
„Била јед ном јед на...”, пре по зна ју се пома га чи дје вој чи це, та -
та и ловац Јоца (моди фи ко ва ни лик лов ца није нео би чан у
Попо ви ће вој драм ској књи жев но сти за дје цу – у Црвен ка пи
има мо лов ца Луку а у Сне жа ни лов ца на ауто гра ме), Чав ка
нева љал ка може се тума чи ти као про тив ник с којим јунак на
почет ку бај ке сара ђу је, а Брбљи ви брег као њена царе ви на и
сл. Сви наве де ни еле мен ти хумо ри стич ки се декон стру и шу;
они се уда ља ва ју од извор них зна че ња бај ке „про же ти опш -
тим морал но-филозоф ским иде ја ма” и они ме што одра жа -
ва „дух ауто ро вог вре ме на” (Пеши кан-Љушта но вић 2009: 15).

15 Са Мили цом се вра ћа ју и оста ле дје вој чи це: „Иде мо
кући! Иде мо у шко лу, јер и на дно мора бисмо оти шле, само
овде да не оста не мо више!” (67).



ском сти лу, обмо та на сном, пред ста вља ју ћи
сви јет у који сестре Весна и Мили ца ула зе пре -
ко сли ков ни це итд.

Збир ка Твр до гла ве при че вари ра кон цепт игре
тако што се у мањој или већој мје ри уда ља ва од
реал ног сви је та, одно сно при бли жа ва се дру -
гом, изма шта ном сви је ту. 

Дете мно го лак ше него одра сли при хва та нео -
д ре ђе не, помич не гра ни це све та, веро ват но зато
што одра ста ње само по себи носи низ нових спо -
зна ја и уви да, који стал но мења ју сли ку све та и
њего во раз у ме ва ње и чини дете „отпор ни јим на
чудо” (Пеши кан-Љушта но вић 2012: 104). 

2.2. Лико ви

Лико ви дје це из збир ке Твр до гла ве при че дио
су „модер не гра ђан ске циви ли за ци је, која је сва
у зна ку пре ко ра че ња гра ни ца и дру го сти” (Љу -
шта но вић 2004: 85). То би зна чи ло да „већ у
духу модер не антро по ло шке сепа ра ци је дете -
та, види [се] посеб ност дете та и даје [се], већ
апи ро ри, пра во поје ди нач ном дете ту на инди -
ви ду ал ност” (Исто). Збир ка, запра во, испи ту је
то пра во кроз сло бо ду којом дије те рас по ла же,
одно сно пре до ча ва која је нај ве ћа могу ћа мје -
ра те сло бо де упр кос нео д ра сло сти. 

Игра (као што смо пока за ли) обез бје ђу је
про стор дјеч је сло бо де. Она даје могућ ност кре -
и ра ња раз ли чи тих иден ти те та чија је сушти на
исти ца ње супер и ор но сти јед ног лика у одно су
на дру ге у при чи. У том лику пре по зна ју се
особи не мит ског јуна ка, деми јур га (Mele tin ski
1984: 180) који има моћ моде ло ва ња сви је та
игре. У при чи „Нева ља ли Ждра ку ла”, уло гу де -
ми јур га пре у зи ма дје чак Јоца, а читав његов
иде нти тет бива изгра ђен на теме љу укр шта ња
демо но ло шког пре да ња (одно сно тзв. дјеч јих

при ча ња о демон ском, нат при род ном сви је ту и
бићи ма), при ча ња о живо ту и лага ри ја:

При чао је Јоца сво јој сестри ци Соњи доста
дуго о диву Ждра ку ли али није баш ни Соња тако
наив на, па да веру је у све оно што Јоца каже,
сигур но... Не знам, Ждра ку ла је велик до кро ва,
а у целом гра ду за њего ве вели ке ноге не могу да
нађу ципе ле, па див зато уме сто ципе ла носи
чам це... Ето, ту је Соња и упе ца ла Јоцу у лажи!
Како може да носи чам це уме сто ципе ла кад
чам ци не могу да се шни ра ју! АХА?! – Овај, ни -
шта, па дабо ме, нека те, нека... – рекао је Јоца
збу ње но. – Јед но га дана... – заку ца ће Ждра ку ла
и на тво ја вра та! – А што... што... на моја... – буни
се Соња, глас јој дрх ти и већ сми шља где ће да
сакри је сво ју ћер ку лут ку Мар га ре ту... (73). 

Овдје при ча ње16 пре ра ста у над и гра ва ње
изме ђу бра та и сестре, одно сно у сво је вр сну
бит ку за пре власт у игри која од вер бал не
поста је кон крет на: Соњу, као директ ног свје до -
ка и сау че сни ка, у игру увла че Ждра ку ли но
при је те ће писмо (писа но црве ном боји цом) и
Јоца (коме је садр жај писма уна при јед по з -
нат).17 У том сми слу, игра доби ја рухо при ча ња
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16 „При ча ње ова квих при ча јесте, без сум ње, оми ље но
међу децом, али оно јесте и ’осо бен вид вер бал не игре. Пре -
нос тра ди ци је овде се деша ва и вер ти кал но (да би их при ча -
ли нај пре су такве при че мора ли чути од одра слих) и хори -
зон тал но (нај че шће, али не искљу чи во, ста ри ја деца при ча -
ју мла ђој) (Šefer 2001 246)’ [...] деч је при ча ње уоп ште, па и
оних налик пре да њи ма или упр аво пре да ња, теме љи се,
доне кле, на миме тич ком прин ци пу (опо на ша ње тра ди ци о -
нал них при ча ња, при ча ња одра слих), али је при су тан и осо -
бен удео креа тив ног (пре)обли ко ва ња” (Шаран чић-Чуту ра
2013: 29–30).

17 „Али баш тада одне куд иско чи Јоца, као да је иза каде
цело вре ме чучао. Иска че и виче: – Шта је то! Гово ри шта је
то?! Искре но реци, па нека је моја смрт на пре су да од Ждра -
ку ле нева ља лог изре че на!! ’Гле пога ђа’... поми сли Соња пре -
стра ше но и хте де писмо да баци кроз про зор у све тлар ник”
(74).



из живо та18 Соњи ног бра та – исти ни тост њего -
вих иска за потвр ђу ју чиње ни ца (Ждра ку ли но
писмо) и ствар ни дожи вљај (сукоб изме ђу дива
и Јоце Соња слу ша из дру ге собе19). Међу тим,
сестри на илу зи ја о Јоци као херо ју рас та че
се и, запра во, ого ља ва лага ри ју хумо ри стич ке
поен те – кад се Соња поја ви ла, „Ждра ку ла је
већ био зди мио... Пред вра ти ма је ста јао само
Јоца пун побед нич ког поно са” (76). Јоца у овом
над ме та њу осва ја пози ци ју оног супер и ор ни јег,
али не зато што је поби је дио дива, одно сно над -
му дрио сестру јер „глав ни није онај ко побе ди,
па ни онај ко нешто има, већ онај ко се нај леп ше
игра” (Пеши кан-Љушта но вић 2012: 89).

И у дру гим при по ви јет ка ма јавља се, у мањој
или већој мје ри, сли чан тип јуна ка: у „Ште -
дљивом деди и твр до гла вом јар цу” дје чак једи -
ни успи је ва да сво јом доми шља то шћу покре не
твр до гла вог јар ца с ули це (нео бич но маски ра -
ни лико ви осна жу ју сцен ски потен ци јал при -
че: јарац носи леп тир-машну, дјед је у фра ку,
црним лако ва ним ципе ла ма и са цилин дром,
бака са шеши ром, у пра знич ној црној хаљи ни);
дје чак у при чи „Нео до љи ви спа си лац бро ше ва”
доби ја ста тус спа си о ца тако што зали је пи брош
сво је дру га ри це који се поло мио током кар не -
вал ске заба ве (кар не вал сам по себи јесте сим -
бол сло бо де). У при чи „Нева ља ли петао или
Мили ца кме и хра бри брат”, дје чак спа са ва пи -
је тла из буна ра, и тако cе пред чита вим ком ши -
лу ком потвр ђу је као јунак; у при по ви је ци „Јо -
ци но досто јан ство пре све га” дје чак бра ни сво -
ју дру га ри цу од дво гла вог лава, одно сно бри ше
га на осо бен начин20 итд. 

При ли ком испо ља ва ња дјеч је инди ви ду ал но -
сти сло бо да може бити уне ко ли ко огра ни че на.
Јунак, у том сми слу, бива суо чен са „ауто ри тар -
ним систе мом, у себи и око себе”, а при по ви -
јет ке пред ста вља ју начин на који може да се

„’зао би ђе кри тич ка смет ња’ и ’при пи то ми’ оно
што не може бити раз ре ше но” (Љушта но вић
2004: 98). Тако се у при ча ма „Џин са тру бом” и
„Џин са каши ком”, џин поја вљу је као фигу ра
која јуна ку-дје те ту кроз наив но, дјеч је разу -
мије ва ње сви је та обја шња ва огра ни че ња њего -
вих сло бо да (огра ни че ња дола зе спо ља). При че
пред ста вља ју изо кре ну те уло ге, па се хумо ри -
стич ки декон стру и шу и лак ше при хва та ју неки
неиз о став ни (нужни) обли ци вас пи та ња, важни
за раз вој дје те та: џин сви ра тру бу тати који
„тјера” дје ча ка да спа ва посли је руч ка,21 одно -
сно, по истом моде лу, каши ком хра ни маму
која „тје ра” дје вој чи цу да једе. Џин је тај који
(пре)вас пи та ва роди те ље и, на задо вољ ство дје -
це, пра ви општу заба ву22.
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18 О при ча њу из живо та, њего вом укр шта њу са пре да њем
и начи ну на који се оства ру је у књи жев но сти за дје цу в.
Пеши кан-Љушта но вић 2012: 83–97. 

19 „И сасвим лепо чује како Јоца виче: – Ево ти, НА – по
носу! А сад: Јој?! А што си ме иза зи вао! Што си дошао да
укра деш Мар га ре ту, да уцве лиш моју лепу сестру! А?! Ниси
знао да сам ја јачи од сва ког Ждра ку ле?! Е, сад знаш! Ево ти,
НА – пову ћи ћу те за уво као магар ца! Уда ри ћу ти зврч ку!
ТАН ДР! При ши ћу ти шамар: ПЉАС! Под мет ну ћу ти ногу:
ТРАС!” (75).

20 Ово непо сред но асо ци ра на Радо ви ће вог Стра шног
лава.

21 „– Да ли ви можда не воли те да слу ша те тру бу после
руч ка? – питао је опет џин меде ним џинов ским гла си ћем.
Тата је поку шао на силу да се насме ши. – Не, овај... напро -
тив... – муцао је тата. – Ја обо жавам тру бу после руч ка. Џин
се најед ном намр штио и упи тао стро гим гла сом: – А спа ва -
ње? – Па... па... па... – шту цао је тата, ника ко језик да му се
одве же. – Спа ва ње није важно... хик – није важно... важни ја
је тру ба... Тру ба је – хик! – леп ша... Јесте ли чули како про -
зо ри слат ко звец ка ју: зм – зм – зм – зм?... Кад је то чуо Миша
и он се јавио за реч: – Онда бих и ја дунуо у ону дру гу малу
тру би цу – рекао је” (103).

22 „Грми свир ка – кућа се љуља, лете цре по ви као лишће
у новем бру, а лиме ни петли ћи на дим њац има се окре ћу као
да су полу де ли! [...] А деца у спа ваћ ица ма се оку пи ла из целе
ули це: сви ра ју ко у чешаљ, ко у метлу, ко у обруч, ко у штап,
ко у лоп ту... Само грми!” – Popo vić 1962.



У „Чети ри при че о Висо ком госту”, фигу ра
госта одре ђе на је као сво је вр сни глас који буди
дјеч је осје ћа ње кри ви це, па огран ича ва ње сло -
боде дола зи из дјеч јег уну тра шњег импул са.
У првој при чи, Висо ки гост кри ти ку је раз ма же -
ног дје ча ка,23 по истом моде лу изгра ђе на је и
дру га при ча, у којој Висо ки гост кри ти ку је дје -
вој чи це које не пошту ју дру гар ство, у тре ћој –
непо слу шне ђаке, а у четвр тој – лажљи вог, хва -
ли са вог дје ча ка. Суштин ски, џин има функ ци -
ју регу ли са ња непо жељ ног пона ша ња, јер буди
дубо ку (џинов ску) дјеч ју савјест – након кри ти -
ке, дије те се пости ди, џину при зна гре шку и
обе ћа да то више неће ради ти. Џин је доми -
нант но нат при род но (демон ско) биће у збир ци
Твр до гла ве при че.24 Обли ко ва на пре ма сазнај -
ним могућ но сти ма дје те та, фигу ра џина нагла -
ше но се уда ља ва од извор них демо но ло шких
зна че ња.25 У новом кон тек сту, од прво бит них
осо би на џина-демо на из вjеровања задр жа ва ју
се изра зи та виси на и сна га. Оне у Попо ви ће вим
при по ви јет ка ма има ју амби ва лент ну ври јед -
ност: џин јесте нешто цен трал но, важно, има
моћ одлу чи ва ња, зашти тнич ки је настро јен,
уми је да се лије по пона ша, али може бити и
опа сан, застра шу ју ћи, уми је да кри ти ку је, по -
ви си тон и сл. Овдjе се, по свој при ли ци, про -
јек ту је амби ва лент ни однос дjет ета пре ма сви -
је ту одра слих, при је све га роди те ља, у коме је
доми нант на фигу ра оца, заштит ни ка, али и
оно га ко може бити извор фру стра ци је. 

Збир ка Твр до гла ве при че кроз наведенe начи -
не моде ло ва ња лико ва дока зу је тврд њу Јова на
Љушта но ви ћа да 

дете оства ру је свој кул тур ни и уоп ште људ ски
иден ти тет кроз спе ци фи чан прак сис сло бо де ко -
га нису поште ђе не ни вечи те, архе тип ске, мета -
фи зич ке вред но сти, и оне мора ју да се потвр де
кроз делат но деч је иску ство (2004: 87).

3. Закљу чак

Распон од десет годи на – од почет ка педе се -
тих до почет ка шезде се тих, када је иза шла
збир ка Твр до гла ве при че – пока зу је како се
Алек сан дар Попо вић у раној ства ра лач кој фази
обли ко вао као писац. Одно сно, потвр ђу је да су
њего ве при по ви јет ке за дје цу пре шле раз вој ни
пут од иде о ло шки ути ли тар не про зе до про зе
која „уво ди у лави ринт, тра жи инте лек ту ал но и
емо ци о нал но уче шће и одре ђе ни ризик” (Љу -
шта но вић 2004: 38). Кру на тог раз во ја јесте
збир ка Твр до гла ве при че која се сво јом ино -
ватив но шћу при бли жа ва дру гим књи жев ним
жан ро ви ма, црпе ћи исто вре ме но инспи ра ци ју
из дру гих умјет но сти и савре ме них меди ја. Раз -
мак од пре ко педе сет годи на изме ђу првог и
дру гог изда ња свје до чи да су при че оста ле у
сјен ци вели ког дра ма тур шког успје ха који је
поло ви на шезде се тих дони је ла Алек сан дру По -
по ви ћу, иако је упра во збир ка Твр до гла ве при че
сво јим естет ским потен ци ја лом тај успјех уне -
ко ли ко наја ви ла.
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23 „– Зашто си ти, рaзмажени Мишо, раз био ста кло?! –
Зашто ти, раз ма же ни Мишо, не чистиш сам сво је ципе ле?!
– Зашто се ти, раз ма же ни Мишо, не уми ваш хлад ном во -
дом?!” (110). 

24 Сва ка ко, доми нант но у кон тек сту цје ло куп не Попо ви -
ће ве про зе – у рома ну Лек про тив ста ре ња глав ни лик је
добри џин Ждра ку ла, а у рома ну Гар диј ски пот по руч ник
Риба ва нац (сео ски момак) џин Самац.

25 „То су хтон ска бића, која физич ким гиган ти змом и
духов ним сиро ма штвом сим бо ли зу ју надмоћ сила које су
поте кле из земље. Они су ’узви ше на банал ност’. Сли ка су пре -
те ра но сти, теле сних и гру бих наго на” (RS 2013: 164), одно -
сно „Див је мит ски горо стас, човек огром не сна ге и узра ста:
обич ног чове ка држи на дла ну, лопа том га пре ба цу је пре ко
вели ке реке, баца топуз под обла ке, па га доче ку је рука ма;
сво јим дахом пре ту ра ћоса ву децу, а куће руши и раз но си
као перу ши не. Има јед но око на челу или на врху гла ве,
густе обр ве као шума и магич ни камен на врху гла ве, а корак
му је велик коли ко пут од сахат хода” (СМР 1970: 116).



Са дру ге стра не, тешко је гово ри ти о потен -
ци јал ној реак ту е ли за ци ји ових при по вје да ка,
буду ћи да је пози ци ја Алек сан дра Попо ви ћа у
књи жев но сти за дје цу (и гене рал но, умјет но -
сти) у знат ној мје ри већ утвр ђе на. У школ ским
про гра ми ма он је нај ви ше засту пљен као дра -
ма ти чар. Њего ви рома ни за дје цу повре ме но су
били увр ште ни у школ ску лек ти ру, док се драм -
ски кома ди за дје цу до данас изво де у позо ри -
шти ма широм Срби је. Сто га, уло га збир ке Шкр -
ти бер бе рин из 2015. јесте да освје жи сје ћа ње
на један забо ра вље ни ства ра лач ки сег мент
„класик[а] који то неће да буде” (Пеши кан-
-Љушта но вић 2013: 353) и да под сје ти на њего -
ву врсност и у дру гим књи жев ним жан ро ви ма,
а не само драм ском. 

На пое тич ком пла ну, кроз ком по зи ци ју По -
по ви ће вих при по вје да ка за дје цу (про стор, ври -
је ме, лико ви, сиже), пока за ло се да је кон цепт
дјеч је игре њихов нај ва жни ји гра див ни еле -
мент. У том сми слу, овај рад покре ће пита ња
зна ча ја и типо ло ги је игре у цје локу п ном По -
пови ће вом ства ра ла штву за дје цу (однос при -
по ви јет ка –ро ман –дра ма), али и дру га важна
истра жи вач ка пита ња, потен ци јал но зна чај на
за даља расвје тља ва ња про зе за дје цу Алек сан -
дра Попо ви ћа, нпр. важност драм ског ства ра -
ла штва у кон тек сту про зе за дје цу или дра ма -
ти за ци је про зних оства ре ња итд. На том истра -
жи вач ком путу, овај рад би могао бити један од
првих кора ка.
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POE TIC CHA RAC TE RI STICS 
OF EARLY STO RI ES (IN PERI O DI CALS)

AND THE FIRST COL LEC TION 
(TVR DO GLA VE PRI ČE – STUB BORN STO RI ES)
IN THE CON TEXT OF THE EARLY PHA SE OF

ALEK SAN DAR POPO VIĆ’S LITE RARY WORKS

Sum mary

The subject of this rese arch is to pre sent the lite rary
begin nings of Alek san dar Popo vić in the con text of his
pro se works for chil dren. The paper exa mi nes the role of
peri o di cals for chil dren in the aut hor’s lite rary matu ra -
tion; the emer gen ce of the first col lec tion of his sto ri es
and the impor tan ce of the post hu mo us edi tion of this
seg ment of Popo vić’s pro se for chil dren. The main
subject of this paper was the most impor tant poe tic fea -
tu res of Popo vić’s sto ri es for chil dren. The se are spa ce
and time deter mi ned by play, dre ams and ima gi na tion,
which emp ha ti cally sepa ra tes the chil dren’s world from
the world of adults. In this poe tic con text, Popo vić’s
hero-child is cre a ted, his right to indi vi du a lity and the
pos si bi lity of exer ci sing fre e dom, despi te the aut ho ri ta -
rian system that comes from out si de and insi de.

The paper aims to pre sent as fully as pos si ble the lite -
rary-histo ri cal posi tion and poe tic fea tu res of the se sto -
ri es, which have so far been insuf fi ci ently stu died and
have mostly rema i ned in the sha dow of Popo vić’s work
for chil dren.

Keywords: peri o di cals, poe tics, story, play, dre am,
ima gi na tion

НОВА ИСТРАЖИВАЊА

204 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/01



Крат ко саоп ште ње
UDC 06.05RADE OBRENOVIĆ:821.163.41-93"2021"

При мље но: 27. 1. 2022.
При хва ће но: 1. 2. 2022.

НАГРА ДА „РАДЕ ОБРЕ НО ВИЋ”
ЗА НАЈ БО ЉИ РОМАН ЗА ДЕЦУ 
И МЛА ДЕ У 2021. ГОДИ НИ
(Мил ка Кне же вић Ива шко вић: Тара кан,
NNK Inter na ti o nal, Бео град, 2021)

Лите рар на про дук ци ја рома на за децу и мла -
де током 2021. била је вео ма интен зив на, бога -
та и плод на, тако да је на кон курс за Награ ду
„Раде Обре но вић” Међу на род ног цен тра књи -
жев но сти за децу Зма је ве деч је игре, до исте ка
кон кур са, при сти гло гото во дво стру ко више
књи га у одно су на прет ход не годи не: укуп но
два де сет девет насло ва. Изу зи ма ју ћи неко ли ко
дела која нису била у скла ду са про по зи ци ја ма
кон кур са (нису рома ни – чак ни када се, у гено -
ло шком сми слу, ова врста нај ши ре одре ди, као
оквир ни нара тив који у себи аси ми лу је раз ли -
чи те микро фор ме, или пак то нису изда ња обја -
вље на у 2021), при сти гли рома ни пажљи во су
раз мо тре ни и вред но ва ни.

Дало се при ме ти ти да су ови рома ни инспи -
ра ци ју нала зи ли у раз ли чи тим пери о ди ма про -

шло сти (од сред њег века, пре ко вре ме на СФРЈ
и одра ста ња у кому ни стич ком иде о ло шком
систе му, па све до сада шњи це – рома ни инспи -
ри са ни пан де ми јом кови да-19, лите рар но тран -
спо но ва ном у нека кву неи ден ти фи ко ва ну ин -
фе к ци ју која напа да децу, сме ште ни у дис то пиј -
ску ствар ност ска фан де ра, оба ве зне изо ла ци је
или рија ли ти окви ра зајед нич ког сужи во та дру -
жи не деце из јед не згра де). Ту су и рома ни који
наста вља ју неке лите рар не токо ве срп ске књи -
жев но сти за децу из деве де се тих годи на про -
шлог века (мање или више успе ло), тема ти зу ју -
ћи живот савре ме них адо ле сце на та (ро ма ни
тзв. инфан тил не уто пи је), наста ли на про се деу
ствар но сне про зе, затим и они који инспи ра ци -
ју тра же у бур ним годи на ма срп ског сред њег
века након Косов ске бит ке. Пишу се, и даље
(поп кул тур ни) рома ни који се осла ња ју на
плане тар но попу лар не сери ја ле фан та сти ке
(првен стве но хари по те ров ске ин спи ра ци је), те
неиз о став ни рома ни с ани мал ним акте ри ма
или лого ре ич ним живо ти ња ма – сабе сед ни ци -
ма сво јих људ ских вла сни ка или ком ши ја (мач -
ка ма, зече ви ма, сова ма, свра ка ма...), све до
оних наме ње них нај мла ђем узра сту, где илу -
стра ци ја коре спон ди ра са (све де ним) тек стом.

У окви ру ово го ди шње лите рар не про дук ци -
је за децу, која се, еви дент но, одли ку је вели ком
хете ро ге но шћу нара тив них стра те ги ја, дис кур -
са и жан ров ских фор ми, у ужем избо ру жири -
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ја, који је радио у саста ву: Мир ја на Кара но вић,
Ели за бе та Геор ги ев и Дра го љуб Перић (пред -
сед ник), нашло се пет насло ва (при чему није
одлу чу ју ће било то да ли се они осла ња ју на већ
тра си ра не лите рар не токо ве или су пот пу но
само свој ни у изра зу, већ је у обзир узе та искљу -
чи во њихо ва лите рар на вред ност): Бар ба ра, Ка-
та и два чуда јед на Рас ти сла ва Дур ма на, Мали
дим ни чар Р. М. Мар ка, Иза зов Дани це Бого је -
вић, Тара кан Мил ке Кне же вић Ива шко вић и
Шазбу ка Раде та Тана си је ви ћа.

Тана си је ви ћев роман-азбуч ник Шазбу ка, по -
сред ством лика шума ра – уја ка Шуме та –
фока ли за то ра и тума ча шум ске и пољ ске фло -
ре и фау не, азбуч ним сле дом, током шет ње,
сво ју сестри чи ну Вери цу упо зна је са нази ви ма
поје ди них биља ка, пој мо ви ма веза ним за обра -
ду земље и шумар ство (увра ти не, врзи на, за-
бран), тра ди ци о нал но чува ње хра не и врсте
јабу ка (евен ка, будим ке, ђула би је, кола ту ше...),
обја шња ва осо би не и упо тре бу поје ди них биљ -
них врста, откри ва јој ста нов ни ке шум ских ста -
ни шта (ћук, кобац мишар, јаре би ца...), обја шња -
ва фар ма ко ло шка и нутри тив на свој ства поје -
ди них биља ка на начин допа дљив и при сту па -
чан град ском дете ту, изјед на ча ва ју ћи свет дела
и објек тив ну ствар ност уво ђе њем и само га себе
у дело, у лику Шуме то вог при ја те ља из Дра жев -
ца – Раде та Тана си је ви ћа, песни ка земљо рад -
ни ка.

Роман Мали дим ни чар ауто ра под псе у до ни -
мом Р. М. Мар ко, на први поглед нали ку је на
дру штве ни роман дикен сов ске инспи ра ци је и
пра ти суд би ну малог пра шког оџа ча ра Вик то -
ра и њего ва два дру га из истог цеха – Нар ци са
и Лајав ка, као и прин це зу – улич ну про да ва чи -
цу цве ћа, Рахе лу. Уз помоћ при ја те ља – заба -
вља ча и чла но ва тру пе Цир ку са мисте ри ја и
нака за, Вик то ру успе ва да из лан ца про сти ту -

ци је изба ви сво ју воље ну Рахе лу. У узбу дљи вој
нара ци ји, откри ва се пред чита о цем дру штве -
ни живот Пра га XIX века са пози ци је соци јал -
но мар ги на ли зо ва них гру па – пре као пра че -
тов ска еснаф ска при ча из нека кве дис то пиј ске
ствар но сти, него ли реа ли стич ки дру штве ни
роман. Да није изве сних тех нич ких неве што сти
у погле ду фини ши ра ња запле та, овај роман био
би један од нај у пе ча тљи ви јих нара ти ва у ово го -
ди шњој про дук ци ји.

Дани ца Бого је вић свој Иза зов уоб ли ча ва као
урба ни роман из школ ског живо та Еме, уче ни -
це виших раз ре да основ не шко ле, која, због сво -
је раз ли чи то сти, поста је пред мет вршњач ког
наси ља. Уз помоћ два алтер ега – Фри де Кало,
гла са који је подр жа ва и бодри да истра је у сво -
јој само свој но сти и оста не вер на себи, упр кос
реак ци ја ма око ли не, и Мари де – бор бе ног ава -
та ра из ком пју тер ске игри це који се све ти вир -
ту ел ним насил ни ци ма, који су је таго ва ли у
увре дљи вом видеу, у иза зо ву са дру штве них
мре жа #NAJ VE ĆI ČU DA KUŠ KO LI, Ема успе ва
да се избо ри са наси љем, побе ђу ју ћи их на
њихо вом тере ну – у оми ље ној им стра те шкој
ком пју тер ској игри. Роман Иза зов, на допа дљив
начин и кори сте ћи кодо ве бли ске савре ме ном
дете ту које тек сту па у тинеј џер ски пери од
живо та, посред ством нара ци је о иску ше њи ма
одра ста ња, акту е ли зу је веч не теме књи жев но -
сти за децу: при ја тељ ство, изда ју, прве сим па -
ти је, потра гу за соп стве ним иден ти те том, али и
вршњач ко наси ље, неве штост роди те ља да се
укљу че у про бле ме дете та, пасив ност и спо ро
реа го ва ње запо сле них у шко ли (педа гог, раз -
ред на, дирек тор).

У рома ну Бар ба ра, Ката и два чуда јед на
Р. Дур ма на, при по ве да ње се на духо вит начин
води кроз два пара лел на нара тив на тока – епи -
сто лар ну ес-ем-ес нара ци ју мале Кате, „зла та
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Баки ног”, и дија лог гуске Бар ба ре и бака Кате,
оми ље не баке и нара те ра – адре са та непо сла -
тих ес-ем-ес испо ве сти. Из раз ли чи тих угло ва
– од сми ре не мудро сти, којом оди ше бака Ката,
те импул сив но сти, добро ду шно сти и срча но сти
(али и повр шно сти и изве сне его цен трич но сти)
гуске Бар ба ре, као и наив но сти, али и оштро -
ум не непо сред но сти уви да мале Кате, откри ва
се сва раз ли ка изме ђу савре ме ног живо та у гра -
ду и на селу, испре да се при ча о веков ној му -
дро сти, оли че ној у тра ди ци о нал ним нара ти ви -
ма, али и ситу а ци ја ма из сва ко дне ви це град -
ског дете та на који ма се уни вер зал ност тих
пору ка потвр ђу је. Поред вештог интер тек стов -
ног дија ло га с тра ди ци јом (нова кон тек сту а ли -
за ци ја позна тих народ них при ча), Дур ма нов
роман даје и допа дљи ву при чу о живо ту град -
ског дете та, пре оп те ре ће ног школ ским оба ве -
за ма, а још и више – амби ци ја ма роди те ља (у
виду бес крај них актив но сти после шко ле, попут
џез-бале та, тени са, џију-џицуа, фран цу ског и
томе слич но).

На висо ко поста вље ној акси о ло шкој лестви -
ци, у кон ку рен ци ји са прет ход но поме ну тим
рома ни ма, нај ви шу оце ну жири ја добио је ро -
ман Тара кан Мил ке Кне же вић Ива шко вић. Иа -
ко би се, номи нал но, могао одре ди ти као роман
хорор фан та сти ке, ово дело нади ла зи гра ни це
кла сич но поста вље них жан ро ва и пре ра ста у
але го риј ску при чу о одра ста њу, стра хо ви ма,
поро дич ним веза ма, сим па ти ји и љубо мо ри,
као и нео бич ној емпа ти ји пре ма Дру гом, чак и
када је Дру ги оли чен у чудо ви шно про ду же ној
егзи стен ци ји, на више веко ва, чија цена је неза -
у ста ви во губље ње, део по део, хума ног иден ти -
те та. У поку ша ју да раци о на ли зу је свој страх,
али и уче ћи се отво ре но сти пре ма Дру го ме,
глав ни лик рома на и његов нара тор, мали
Михај ло, четр на е сто го ди шњак, љуби тељ хорор

фил  мо ва и неко ко тек почи ње да откри ва свет
књи жев но сти (посред ством сво га услов но бе -
смрт ног при ја те ља Ана то ла / про фе со ра Муха -
ра), мора ће, суо ча ва ју ћи се са сво јим нај ве ћим
стра хом, у финал ном обра чу ну са демон ским
при ја те љем, да у себи про на ђе хра брост, пре ва -
зи ђе соп стве ну огра ни че ност и по бе ди страх,
шти те ћи мла ђег бра та и деду – сво ју поро ди цу.
Дело је ретро спек тив но при по ве да но, са пози -
ци је сре до веч ног про та го ни сте, као сећа ње на
јед но тра у ма тич но лето 1988. и гра нич ни дога -
ђај који му је обе ле жио детињ ство, тако да се
оно, у осно ви, може чита ти као дво стру ко адре -
со ва ни текст, јед на ко зани мљив деци и одра -
сли ма. Поред мно штва рефе рен ци из сфе ре
попу лар не кул ту ре (филм, музи ка, стрип, књи -
жев ност), спе ци фич не атмос фе ре и само до вољ -
ног „еко си сте ма” Косан чи ће вог вен ца с кра ја
осам де се тих, овај роман, у врло ши ро ко захва -
ће ној сли ци све та, моде лу је инти ми стич ки
испри по ве да ну при чу о ини ци ја ци ји оства ре ној
побе дом над (соп стве ним) чудо виш тем, попут
нај ре пре зен та тив ни јих рома на Сти ве на Кин га,
тран спо но ва ну у дис курс књи жев но сти за децу
и мла де.

Дра го љуб Ж. ПЕРИЋ*
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