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САЖЕ ТАК: Дина Френ ка Хер бер та јед но је од маги -
страл них дела науч но фан та стич не књи жев но сти. Хер -
берт је, кроз нагла ше ност про јек ци је нашег при мар -
ног све та у ствар ност књи ге чија се рад ња деша ва у
дале кој будућ но сти, желео да истра жи потен ци јал не
прав це дру штве ног и при род ног раз во ја све та какав
смо позна ва ли у XX веку на пла не ти Земљи. У сво ја
раз ма тра ња укљу чио је пита ња еко ло ги је, рели ги је,
поли ти ке, еко но ми је, феми ни зма, лин гви сти ке итд. У
пра вој рома неск ној фор ми, дина мич не нара ци је и
узбу дљи ве дога ђај но сти, аутор је успео да успо ста ви
рас пра ву о иску ше њи ма која сто је пред чове чан ством.
Наро чи то зани мљи ва јесте чиње ни ца да је књи га обја -
вље на 1965. годи не, дакле у вре ме ну када већи на пита -
ња који ма се она циви ли за циј ски бави још нису била
поста вље на (нпр. дру ги талас феми ни зма поста ће
акту е лан пола деце ни је касни је, а пра во зани ма ње за
еко ло ги ју било је тек у наја ви). Овај рад ће се бави ти
одно сом при мар ног и секун дар ног све та у рома ну Ди-
на, те поку ша ти да пока же коли ко су фено ме ни који -
ма се аутор зани ма у првој књи зи сери ја ла акту ел ни у
сада шњем вре ме ну.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: науч на фан та сти ка, супер хе ро ји,
хипер све сност, Дина

Увод: науч на фан та сти ка као кул тур ни
арте факт 

Дина (1965) Френ ка Хер бер та (Fran klin Pa-
trick Her bert) маги страл но је дело свет ске науч -
но фан та стич не књи жев но сти, па ипак, та књи -
га није довољ но позна та у нашој кул ту ри. Хипо -
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* anki ca@ptt.rs
1 Наслов је ком би на ци ја сен тен це Томе Аквин ског: „Бо -

јим се чове ка од јед не књи ге” и рече ни це коју у самрт ној
визи ји Кај нсу казу је отац: „Ара кис је пла не та од јед не жетве”
(Her bert 2021: 371). Сми сао те опа ске јесте да су се вла да ју -
ће кла се у раз ли чи тим пери о ди ма издр жа ва ле тако што су
цело ку пан живот на пла не ти без оч но подредилe искљу чи во
жетви зачи на зарад екс тра про фи та. То је прак тич но уни шти -
ло и при род ну и дру штве ну зајед ни цу.



те тич ка анке та би, веро ват но, пока за ла да већи -
на реци пи је на та у Срби ји филм Дина реди те ља
Дени ја Вил не ва (Denis Vil le ne u ve) из 2021. до -
жи вља ва као римејк „ори ги на ла” који је 1984.
сни мио Деј вид Линч (David Keith Lynch), по -
што за Хер бер то ву књи гу ника да нису чули. 

Два су кључ на раз ло га за то. Зоран Жив ко -
вић је целу три ло ги ју (Дина, Меси ја Дине и Деца
Дине) пре вео још 1979, али ју је обја вио у малој,
спе ци ја ли зо ва ној библи о те ци „Пола рис” чији је
уред ник у то вре ме био. Згод на за поре ђе ње је -
сте чиње ни ца да је цен трал но дело епске фан -
та сти ке, сери јал Госпо дар прсте но ва, које је пу -
бли ко ва но две годи не касни је у Ноли ту, у крат -
ком року сте кло број ну публи ку и широ ку кул -
тур ну пре по зна тљи вост. Дина је у пре во ду Зо -
ра на Жив ко ви ћа има ла неко ли ко реи зда ња, али
је тек прет ход не годи не доспе ла на истак ну то
место у књи жар ским изло зи ма, чему је првен -
стве но допри не ла попу лар ност нове филм ске
адап та ци је. 

Дру ги раз лог је кон тек сту а лан. Ни епска, ни
науч на фан та сти ка нису сма тра не обли ци ма
висо ке кул ту ре пошто су обич но биле посре до -
ва не блок ба сте ри ма на био скоп ским плат ни ма,
те нису могле при ву ћи софи сти ци ра ни ју пу -
бли ку која је, наро чи то кра јем XX века, стрикт -
но држа ла до раз ли ке изме ђу умет но сти и
маскул тур не заба ве. Ту матри цу мање вред не
лите ра ту ре сна жно је подра жа вао и акту ел ни
канон у кога су, и то на основ но школ ском ни -
воу, била укљу че на само два егзем плар на дела:
науч на фан та сти ка Зве зда Кец Алек сан дра Бе -
ља је ва (Алек сан др Рома но вич Беляев), и бај ко -
ви та фан та сти ка Јан Биби јан Ели на Пели на. Та -
кав офи ци јел ни однос одр жао се и до данас
иако су нека дела и ван кано на сте кла општу
пре по зна тљи вост, а њихо ва идеј ност, есте тич -
ност и етич ност завре ђу ју да буду при хва ће на

као део кул тур ног капи та ла (овде се првен стве -
но мисли на сери јал о Хари ју Поте ру спи са те -
љи це Џ. К. Роу линг [J. K. Row ling] и Тол ки но ву
[John Ronald Reuel Tol kien] три ло ги ју Госпо дар
прсте но ва). 

У југо сло вен ској лите ра ту ри, прак тич но да и
није било при ме ра фан та стич ног рома на,2 а да -
нас се они поја вљу ју при мар но под ути ца јем
стра них књи га, сери ја и фил мо ва, тако да не
може мо гово ри ти о било каквом кон ти ну и те ту
у наци о нал ним окви ри ма. Како бисмо раз у ме -
ли сло жен про цес интер по ла ци је фан та зиј ске
лите ра ту ре у нашу кул ту ру – која је у нај бит ни -
јем нови јег дату ма и није широ ко при хва ће на
– мора мо се вра ти ти коре ни ма жан ра и пра ти -
ти њего ву гене зу у свет ским окви ри ма. 

Дубљи коре ни науч не и епске фан та сти ке
мо гу се пра ти ти у раз ли чи тим дели ма, почев -
ши од анти ке и сред њег века, али сво ју пра ву
дефи ни ци ју доби ја ју у функ ци ји два упе ча тљи -
ва дога ђа ја у XVI II веку: поја ви рома на и по -
чет ку науч но-тех но ло шког раз во ја.

Кри ти ка на енгле ском јези ку гово ри о две ма
лини ја ма нара тив не књи жев но сти, раз ли ку ју ћи
са јед не стра не роман (eng. novel) као носи о ца
„миме тич ких” тен ден ци ја, насу прот роман си
(eng. roman ce), која пред ста вља фан та стич ки об-
лик. Годи не 1785. [...] енгле ска спи са те љи ца Кла -
ра Рив (Cla ra Ree ve) поста ви ла је наве де ну разли -
ку: „Роман је сли ка ствар ног живо та и пона ша -
ња, као и сли ка доба у којем је напи сан. Романса,
напи са на вели чан стве ним и узви ше ним јези ком,
опи су је оно што се ника да није дого ди ло, и што
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2 У дру гој поло ви ни XX века ком плет ну књи жев ну про -
дук ци ју уре ђи ва ле су вели ке држав не изда вач ке куће, фаво -
ри зу ју ћи два прав ца у дома ћој књи жев но сти: (висо ки) мо -
дер ни зам и нео ре а ли зам (в. Лазић пре ма: Јев тић 1999). Све
што се није укла па ло у један од та два кон цеп та или није
било обја вљи ва но или се поја вљи ва ло у неким библи о те ка -
ма и коли ма позна тим само посве ће ни ци ма. 



се, по свој при ли ци, неће ни дого ди ти” (Milu ti -
no vić 2013: 818, пре ма: Velek – Voren 2004: 259).

Зоран Кра вар у тео риј ском делу Кад је сви -
јет био млад, чија су основ на тема анти мо дер -
ни стич ке (анти тра ди ци о на ли стич ке) тен ден ци -
је у фан та зиј ској књи жев но сти, упра во из овог
раз ло га окле ва да дела која ана ли зи ра назо ве
рома ни ма, иако она по фор ми то јесу, већ се
одлу чу је за тер мин „при по ви је сти”, тиме исти -
чу ћи њихо ву фик тив ну при ро ду (2010: 19). Тре -
ба нагла си ти да се Кра вар бави само епском
фан та сти ком, иза које – за раз ли ку од науч не
фан та сти ке која почи ва на науч ној моти ва ци ји
– сто ји магиј ска моти ва ци ја:

Епска фан та сти ка вуче корен из вео ма бога те
башти не фан та стич не про зе европ ских књи жев -
но сти... [...] Дела ове врсте зби ва ју се на све то ви -
ма при ми тив ног дру штве ног устрој ства, нај че -
шће пле мен ског или феу дал ног, који су сме ште -
ни углав ном у неки алтер на тив ни/пара лел ни
све мир и који се пре до ча ва ју вео ма подроб но и
кит ња сто. Основ на аго нал на ситу а ци ја међу њи -
ма јесте бор ба добра и зла, при чему се про та го -
ни ста осла ња на сво је јуна штво и кадрост да пре -
у зме херој ске поду хва те, док се анта го ни ста
углав ном кори сти там ним стра на ма маги је (Živ -
ko vić 1990: 193).

Аргу мен та ци ја коју и Кра вар импли цит но
сле ди – да је сло бо да зама шта ва ња толи ко ве -
ли ка dif fe ren tia spe ci fi ca у одно су на роман, који
је „наш живот у фор ми књи ге”, да би се дело
епске фан та сти ке на изве стан начин могло сма -
тра ти опо зи том њему – не сто ји у пот пу но сти,
из барем два раз ло га. Прво, роман 

по при ро ди није канон ски. Он је чиста пла стич -
ност. Жанр који веч но тра га, веч но истра жу је
самог себе и пре и спи ту је све сво је наста ле обли -
ке (Bah tin 1989: 473). 

Дру ги раз лог је онај који Кра вар подроб но раз -
ра ђу је у књи зи – коли ко год да су ситу а ци је
изми шље не, оне рефе ри шу на нашу ствар ност
и то на њен потен ци јал но регре сив ни облик. У
том сми слу, књи ге овог жан ра су и те како по -
дат не за раци о на ли стич ку ана ли зу и кри ти ку.
Међу тим, упра во на ову тему фор ми рао се по -
ла ри тет (Gom brich 2022) међу публи ком, али и
изу ча ва о ци ма књи жев но сти: пошто ва о ци епске
фан та сти ке ужи ва ју у маштов ној стра ни дела,
док је опо нен ти држе за забри ња ва ју ћу „есте -
тич ку раз би бри гу” чија ја садр жи на живот но
ире ле вант на, а иде о ло шки опа сна:

Вје ру јем, међу тим, да крат ки спој изме ђу ли-
бе рал не поли тич ке паме ти и ужит ка у есте тич -
ким упри зо ре њи ма регре сив них иде о ло ге ма, ка-
ко се дога ђа у сви је сти про сјеч них љуби те ља фан -
та сти ке, под ра зу ми је ва још један рас кол. Иде ал
про свје ти тељ ства и дру гих напред њач ких иде о -
ло ги ја био је човјек спо со бан да на раци о нал ним
наче ли ма засну је сво ју и рад ну сва ки да шњи цу и
свој свје то на зор. Напро тив, наш иде о ло шки дуа -
лист дора стао је паме ти пост ва ре ној у функ ци о -
ни са њу поли тич ке и еко ном ске сфе ре, тех ни ке и
при ме ње не зна но сти, али усмје ре ност њего ве ес-
те тич ке и уто пиј ске сви је сти пре ма упри зо ре њи -
ма непо сто је ће га и анти ра ци о нал ног упо зо ра ва
да раци о на ли стич ка поу ка није про др ла у сва
под руч ја њего вог свје то на зо ра. [...] При том је
мање важно да ли је поу ка заста ла пред каквим
тра ди циј ским ира ци о на ли змом, сачу ва ним из
прет про свје ти тељ ских вре ме на, или пред новом
жуд њом за ствар но шћу онкрај ума, која се све
јасни је очи ту је у живот ним сти ло ви ма и есте тич -
ким пре фе рен ци ја ма дана шње сред ње кла се
(Kra var 2010: 15–16).3
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3 Кра вар појам сред ње кла се не кори сти афир ма тив но, у
сми слу инте лек ту а ла ца, већ ново вре мен ске про фе си о нал -
но-мена џер ске кла се чије су кул тур не потре бе на нивоу за -
ба ве (Guil lory 1994; Fuku ja ma 2002).



Науч на фан та сти ка, насу прот епској, има
про грам ски зада так да избри ше гра ни це изме -
ђу при мар ног и секун дар ног све та. И у овом
жан ру рад ња се лите рар но сме шта у фан та зиј -
ски домен који је дру га чи ји од нашег „овде и
сада”, међу тим, 

помак од ствар ног све та осо бен за науч ну фан -
та сти ку оства ру је се про ши ре њем гра ни ца веро -
ват но сти и нужно сти у мери у којој то допу шта
нау ка узе та у свом хипо те тич ком, екс тра по ла -
циј ском виду (Živ ko vić 1990: 488). 

Дру гим речи ма, науч ној фан та сти ци се не мо -
же при го во ри ти ира ци о нал на осно ва, с обзи -
ром на то да се буду ћи све то ви у њој гра де по
моде лу: „Шта ако? / Шта би било кад би било?”,
на бази прет по ста вље не про гре си је акту ел них
спо зна ја. 

Овај жанр наро чи ту попу лар ност сти че ра -
до ви ма Жила Вер на (Jules Ver ne), који у први
план ста вља тех нич ко-тех но ло шки раз вој у бу -
дућ но сти, што је било директ но инспи ри са но
ино ва ци ја ма у Евро пи у XIX веку. 

Науч не фан та сти ке рани је напро сто није мо -
гло да буде зато што је тек са инду стриј ском ре -
во лу ци јом нау ка поста ла и за нена уч не, лаич ке,
кру го ве основ но мери ло веро ват но сти и нуж -
ности објек тив ног све та, зане ма рив ши на том
ме сту мит, рели ги ју и фило зо фи ју (Жив ко вић
2010: 17).

Јед на ства ра лач ка лини ја сле ди ће Вер нов
мо дел, али ће убр зо бити исцр пље на, првен -
стве но сто га што није доно си ла пра во лите рар -
но узбу ђе ње, али и зато што је тех ни ка дожи ве -
ла толи ку екс пан зи ју у крат ком року да је прак -
тич но пре ва зи ла зи ла машту. Вер но ву иде ју
„фу тур ске” фан та сти ке од њене пози ти ви стич -

ке сте ге осло бо дио је Хер берт Џорџ Велс (Her -
bert Geor ge Wells), поме рив ши тежи ште са на -
уч ног изу ма на чове ка што се пока за ло знат но
пло до твор ни јим у књи жев ном погле ду.

Како, међу тим, еле ме нат науч ног у јед ном СФ
делу не може да врши сво ју извор ну гно се о ло ш -
ку функ ци ју, већ мора у пот пу но сти бити под ре -
ђен оства ре њу основ не функ ци је јед не лите рар -
не тво ре ви не – естет ске – про ис хо ди да све то ви
што их зами шља ју у окви ру науч не фан та сти ке
нису „футур ски” у сми слу да им је свр ха пред ви -
ђа ње тач ног изгле да будућ но сти, већ „по год бе -
ни”: они, наи ме, нипо што не мора ју да по сто је,
али би то сва ка ко могли (Živ ko vić 1990: 488). 

Има нент на карак те ри сти ка науч не фан та -
сти ке јесте амал гам ско про жи ма ње гно се о ло -
шког мето да и фабу лар ног про се деа, са циљем
пости за ња висо ког естет ског ква ли те та (Жив ко -
вић 2010: 44). Међу тим, упра во је есте ти ка би -
ла нај ве ћи камен спо ти ца ња за широ ко при хва -
та ње науч не фан та сти ке. Са јед не стра не, жил -
вер нов ски модел одби јао је неке чита о це као
недо вољ но инте ре сан тан, а хер бер тов ски је,
опет, био изра зи то зани мљив те је врло брзо из
доме на висо ке лите ра ту ре „скли знуо” на терен
жан ров ске, наро чи то када је из Евро пе пре шао
у Аме ри ку. У Аме ри ци су фан та стич не при че и
рома ни у настав ци ма изла зи ли искљу чи во у
окви ру часо пи са који су обја вљи ва ли и дру ге
жан ров ске обли ке (кри ми ће, љуби ће, кау бој це,
исто риј ске...) и то углав ном штам па не на јеф -
ти ном „палп” папи ру. Кри те ри јум за обја вљи -
ва ње била је брза про да ја и вели ка зара да, те се
није обра ћа ла пажња на суштин ске кодо ве на -
уч но фан та стич ног дела, већ су спољ не карак -
те ри сти ке (путо ва ње на Месец, путо ва ње кроз
вре ме, напред но оруж је...) биле довољ не да се
укло пи у жанр. Из те сту пи це pulp fic tion про зе
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науч на фан та сти ка је први иско рак напра ви ла
када је Хју го Герн збек (Hugo Gern sback) 1926.
го ди не покре нуо спе ци ја ли зо ва ни часопис Ama -
zing sto ri es који је уз дру ге часо пи се ство рио јед -
ну инте пре та тив ну зајед ни цу саста вље ну од пи -
са ца и чита ла ца СФ жан ра, из које ће се педе -
се тих годи на конач но изро ди ти пра ва умет нич -
ка рево лу ци ја. За њу су нај за слу жни ји ауто ри
Артур Кларк, Исак Аси мов, Кли форд Симак,
Реј Бред бе ри, Фре де рик Пол, Џејмс Блиш, Ур -
су ла Легвин и Тео дор Стер џон (њима се у Евро -
пи при дру жу ју Ста ни слав Лем и бра ћа Стру -
гацки).4

Кре та ње овом узла зном лини јом пра ти и
пове ћа ње естет ског ква ли те та дела, у сми слу да
разни нее сте тич ки чини о ци које обу хва та СФ
струк ту ра има ју све изра зи ти ју естет ску функ ци -
ју. „Зна чај на, савре ме на СФ с дубљим и трај ни -
јим изво ри ма ужи ва ња, прет по ста вља бога ти ја и
шира спо зна ва ња. Она се бави поли тич ким, пси -
хо ло шким и антро по ло шким упо тре ба ма и учин -
ком при род них нау ка, посто ја њем или неста ја -
њем нових ствар но сти. Досљед ност или све о -
бухват ност екс тра по ли ра ња у таквом се спо знај -
ном при сту пу пре вра ћа ју у естет ске фак то ре [...].
Уз задо во ље ње при лич но ела стич них кри те ри ја
књи жев ног струк ту и ра ња, спо знај ни – у мно гим
слу ча је ви ма и чисто науч ни – еле мент поста је
мје ра естет ске какво ће, спе ци фич ност ужи ва ња
што га зах ти је ва и доно си СФ?” (Сувин, пре ма:
Жив ко вић 2010: 52).

Дина Френ ка Хер бер та

Хер бер то ва Дина изу зет но је сло же но дело.
Пое тич ки би се можда нај бли же могло опи са -
ти син таг мом коју је кори стио Ран ко Муни тић
за један облик модер не саге – sci en ce fan tasy
(Muni tić 1986: 172). Наи ме, аутор је прву књи -

гу сери ја ла лите рар но уоб ли ча вао две годи не,
али је пре почет ка писа ња годи на ма истра жи -
вао неко ли ко раз ли чи тих живот них обла сти
које се у књи зи тема ти зу ју. Сама иде ја за књи -
гу о пешча ној пла не ти про ис те кла је из јед ног
нови нар ског задат ка. Хер берт је 1957. годи не
био послат у место Фло ренс у Оре го ну, ода кле
је тре ба ло да изве шта ва о вла ди ном про јек ту
„кро ће ња” пешча них дина које су сво јим по -
мера њем угро жа ва ле држав ну сао бра ћај ни цу
првог реда. Он је био оду ше вљен чиње ни цом да
инже ње ри нису јед но став но поста ви ли заштит -
не огра де, већ су поку ша ли да заса де биљ ке
чиме су, изме ђу оста лог, успо ста вља ли један
еко си стем у усло ви ма који су дело ва ли немо -
гу ћи. Иако су се за ову тех ни ку заин те ре со ва ле
и касни је је кори сти ле и дру ге земље,5 сам Хер -
берт ника да није напи сао новин ски чла нак због
којег је био послат на терен. Уме сто тога, наста -
вио је да истра жу је чуде сна кре та ња песка (по
рит му и разор ној моћи слич на мор ским тала -
си ма), орган ски свет пусти ње, а наро чи то људ -
ске зајед ни це које успе ва ју да живе у пот пу ној
пусто ши, ште де ћи сва ку кап воде. Раз ми шља -
ња о овом све ту побу ди ла су у њему сна жну
импре си ју да су упра во пусти ње изво ри шта
рели ги ја – тешки усло ви живо та у опу сто ше ној
земљи дове ли су до вер ских анти ци па ци ја иза -
бра ни ка (меси је, спа си те ља) и у јуда и зму и у
хри шћан ству и у исла му. Иако је и рани је био
заин те ре со ван за свет ске рели ги је, Хер берт ус -
ме ра ва наро чи ту кон цен тра ци ју на про ду бљи -
ва ње спе ци фич них зна ња:

Годи на ма је истра жи вао поре кло и исто ри ју
рели ги ја, поку ша ва ју ћи да раз у ме пси хо ло ги ју
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4 В. Жив ко вић 2010: 22–26.
5 В. Хер бер тов интер вју дат проф. Вили су Мак не ли ју

(McNelly 1969).



којом се поје дин ци под вр га ва ју вели ком меси -
јан ском миту. Наста вио је да про у ча ва пси хо а на -
ли зу и фило зо фи ју, а додао је исто ри ју, лин гви -
сти ку, еко но ми ју и поли ти ку, поку ша ва ју ћи да
схва ти цео обра зац (O’Ra illy 1981: 3).6

Тако је дошао до основ ног кон цеп та – „же -
лео је да напи ше дуга чак роман о меси јан -
ским кон вул зи ја ма које се пери о дич но наме ћу
људ ским дру штви ма” (Isto). Глав ни јунак Дине
амал гам је меси је и супер хе ро ја (што је поп -
кул тур ни суп сти тут за иза бра ни ка), међу тим,
Хер берт је све сно у теме ље при че угра дио тезу
у коју је дубо ко веро вао: „Супер хе ро ји су погуб -
ни по чове чан ство!” Зани мљи во је да се ова
идeја раз ви ја у дру гој и тре ћој књи зи сери ја ла,
а да у првој изгле да да Пол Атре ид заи ста изра -
ста у пра вог херо ја, па и спи ри ту ал ног вођу.
Супер хе рој ска матри ца има нент на је жан ру
фан та сти ке, те је Хер бер то во насто ја ње да од -
сту пи од таквог при сту па, или, још тач ни је, да
га осу ди и у лите ра ту ри, а пре све га у живо ту,
толи ко непри јат но изне на ди ло изда ва ча прве
књи ге да је, упр кос вели ком комер ци јал ном
успе ху и две ма нај ве ћим награ да ма за фан та -
сти ку („Хуго” и „Небју ла”),7 одбио да обја ви
настав ке. Дина је осо бе но дело упра во по томе
што је аутор у њој желео да рас пра вља са чита -
о ци ма о тема ма које про из ла зе из њихо вих за -
јед нич ких мен тал них матри ца, па ипак није за
то ода брао, како би се оче ки ва ло, реа ли стич ки
про се де у распо ну од књи жев но на уч них врста
до пост мо дер ног рома на (јер иза бра ник не мо -
ра бити нужно меси ја или нат при род но биће,
него хари зма тич ни поли тич ки вођа попут Ке -
не ди ја). Науч на фан та сти ка8 као жанр дала му
је сло бо ду нади ла же ња ску че них пози ти ви стич -
ких пара диг ми и, уме сто њих, успо ста вља ња
прак тич но бес ко нач них и флек си бил них екс -
тра по ла циј ских окви ра, а сем тога, спе ци фич -

на есте ти ка, зани мљи вост и машто ви тост умет -
нич ког обли ко ва ња учи ни ле су овај роман „ле -
пом књи гом за масов ну упо тре бу” (Кај зе ров
иде ал, пре ма: Petro vić 1990: 59).

Хер берт је Дину сагра дио као цео један лите -
рар ни уни вер зум кохе рент не логи ке која све
дели ће при че држи на оку пу и даје им сми сао.
Свет који је аутор сачи нио нај тач ни је би се мо -
гао опи са ти кроз поре ђе ње са Ахи ло вим шти -
том, пре ма нара тив ној екфра зи и при чи о два
гра да који сим бо ли шу рат и мир, осли ка ним
еко си сте ми ма, жетва ма... У Хер бер то вој сто ри -
ји, та два гра да су тако ђе и наш при мар ни и
секун дар ни свет, те је чита о цу могу ће да стек -
не дво ја ки увид.

Сва ки чита лац ће наћи раз ли чит раз лог да
похва ли дело. Јед ни су зади вље ни раз ме ра ма
кре а тив но сти – цео свет изде та љи сан кроз топо -
гра фи ју, еко ло ги ју и кул ту ру. Дру ге ће оку пи ра -
ти реле вант ност еко ло шких тема. Али сви ће
бити фасци ни ра ни лико ви ма – епским херо ји ма
који у дуби ну сво јих све то ва и бор би увла че чи-
та о це. Херо и зам, роман са и фило зо фи ја – све то
посе ду је Дина изва ја но у фор ми будућ но сти за
коју гото во да веру је мо да се већ дого ди ла на
осно ву исто ри је која тра је миле ни ју ми ма (O’Rai-
lly 1981: 1). 
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6 Тимо ти O’Рајли (T. O’Ra illy) обја вио је 1981. рефе рент -
ну књи гу о свим Хер бер то вим дели ма. Како из нео бја шњи -
вих раз ло га није могао да нађе реи зда ва ча, сам је поста вио
књи гу на интер нет. Сви цита ти у овом раду пре у зе ти су из
тог „пират ског” изда ња и у мом су пре во ду. Уме сто паги на -
ци је, које нема у интер нет вер зи ји, наво ди ћу пара гра фе. 

7 Hugo Award; Nebu la Awards.
8 Дина ори ги нал но није била зами шље на као књи га, него

је наста ла спон та но, након иску ства у Оре го ну и Хер бер то -
вих даљих систе ма тич них истра жи ва ња. Он је у јед ном тре -
нут ку имао оби ље мате ри ја ла, а науч но фан та стич ни жанр
му се учи нио иде ал ним кому ни ка тив ним и естет ским обли -
го твор ним сред ством за оно што је желео да испри ча (в.
О’Рај ли је ву књи гу и интер вју са Мак не ли јем).



Рад ња рома на деша ва се у дале кој будућ но -
сти. Годи не 10191. од осни ва ња Гил де, цар Ша -
дам IV даје Лету Атре и ду, вој во ди и обла сном
госпо да ру на пла не ти Кала дан, зада так да узме
на упра ву пла не ту Ара кис, позна ту и као Дина.
Више од шезде сет годи на Дином су упра вља ли
Хар ко не ни, тако да је зах тев да се извр ши тран -
зи ци ја без ма ло сум њив, наро чи то ако се зна да
је у пита њу пешча на пла не та вред на једи но због
тога што се са ње „жање” зачин назван „ме -
ланж”. Он се кори сти као погон ско гори во у
све мир ским лете ли ца ма, али њего ва упо тре ба
делу је и на свест (као дро га), те про ши ру је вре -
мен ско-про стор не коор ди на те. Бене фит од за -
чи на је вели ки, али само за неке. Све мир ска
Гил да и CHO AM (Com bi ne Hon ne te Ober Ad-
van cer Mer can ti les) има ју моно пол на све врсте
трго ви на, те уре ђу ју тржи ште тако што дозво -
ља ва ју или забра њу ју субјек ти ма да про из во де
или про да ју одре ђе ну робу. То је могу ће упра -
во сто га што је интер пла не тар но поли тич ко
уре ђе ње феу дал но, те цар изда је наред бе које
се мора ју пошто ва ти. Цару су пот чи ње не „пле -
ме ни те куће”, одно сно наслед ни вла да ри пла -
не та који носе раз ли чи те титу ле (нази ви пре у -
зе ти из сред њо ве ко вља) и који чине неку врсту
дома лор до ва (Лан дсрад). Лето Атре ид могао је
пред њима да иска же сум њу у добре наме ре
цара, али је од тога оду стао пла ше ћи се међу -
соб ног рата. Наи ме, Лето је сво јим либе рал ним
и алтру и стич ким типом вла да ња сти цао вели -
ку попу лар ност, те је пра вил но закљу чио да је
пре ме шта ње на Ара кис зајед нич ка заве ра цара
и Хар ко не на. Ипак, веро вао је да ће ката стро -
фа бити избег ну та захва љу ју ћи њего вом инте -
ли гент ном пред ви ђа њу. Пред сам одла зак на
Ара кис, ова ко је сину Полу обја снио ситу а цију:

„Ако знаш где се нала зи зам ка, већ си начи -
нио први корак да је избег неш. Ово ти је као бор -

ба прса у прса, сине, само у ширим раз ме ра ма –
фин та, па про тивфин та, па опет фин та и тако
унедо глед. Наш је зада так да раз мр си мо то клуп -
ко” (Her bert 2021: 59). 

Савет дат Полу исто вре ме но је ауто по е тич -
ки комен тар и сво је вр сни нави га тор за чита о -
ца како да се сна ла зи у тек сту сачи ње ном од
мно штва сло је ва. Аутор скре ће пажњу на оби -
ље моти ва („фин ти”) који се поја вљу ју у сво јим
алтер на тив ним (кон тра пункт ним) обли ци ма.
Као прва нео бич ност запа жа се да у све ту бу -
дућ но сти посто ји феу дал но уре ђе ње које сма -
тра мо зау век пре ва зи ђе ним. Да би се до тако
нечег дошло, а то би, каже Кра вар, била пра ва
„кон зер ва тив на рево лу ци ја” (2010: 130), мора -
ју посто ја ти два пред у сло ва: да се уки не пар ла -
мен та ри зам и да се уни шти зеле ни свет. Изме -
ђу нашег вре ме на и рад ње коју пра ти мо десио
се Батле риј ски џихад и њиме про у зро ко ва на
Вели ка буна. О тим рево лу ци о нар ним деша ва -
њи ма не зна мо гото во ништа, сем да су након
њих уни ште не све мисле ће маши не што је очи -
то алу зи ја на ком пју те ре и теле ко му ни ка ци је
које су у мно гим футу ри стич ким дели ма виђе -
не као при мар но зло за циви ли за ци ју. Њихо вим
трај ним пони шта ва њем завр ше на је и епи сте -
ма маши не, а тиме је ста вље на тач ка и на свет
какав ми позна је мо.9 Иако не зна мо у којем се
од потен ци јал них миле ни ју ма та пре крет ни ца
оди гра ла, јасно је да су се соци јал ни одно си
уста но ви ли испо чет ка, те би крај тог рата тре -
ба ло да пред ста вља нул ту годи ну за ново у спо -
ста вље ну циви ли за ци ју, пошто су два поко лења
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9 Сама иде ја да су „памет не маши не” саме упра вља ле све -
том, без чове ко ве воље, пред ста вља, нарав но, иро ни ју. Коли -
ко год биле софи сти ци ра не и инте ли гент не, покре ћу их и
усме ра ва ју људ ске емо ци је (в. Tesla 2015). 



која је џихад држао у расу лу „пред ста вља ла тал-
мич ку пау зу за све ко ли ко чове чан ство” (Her -
bert 2021: 664). Хер берт је прет по ста вио да би
ново уре ђе ње било феу дал но, не зато што је
једи но или нај бо ље (није!), већ би се спон та но
успо ста ви ло као нај при род ни је за људ ску расу.
Дакле, није реч о регре си ји која про ис ти че из
нашег дана шњег све та, као у дис то пи ја ма, нити
фаво ри за ци ји кон зер ва тив ног моде ла дру штве -
ног уре ђе ња,10 већ дато сти секун дар ног све та
која наво ди на дубље про ми шља ње упра во због
екс тра по ли ра ња. У скла ду са тим, може мо раз -
ми шља ти о поли тич ким одно си ма у све ту Дине,
али, потак ну ти при чом, кон тем пли ра ти и о на -
шој поли тич кој фено ме но ло ги ји (нпр. о ствар -
ној важно сти пар ла мен та ри зма или сло бо ди
коју ужи ва мо захва љу ју ћи могућ но сти да сами
обде ла ва мо свој врт у зеле ном све ту).

У свим јуна ци ма нала зе се „крхо ти не” наше
циви ли за ци је и они ма који воле модер ни стич -
ка чита ња биће више него зани мљи во да пре по -
зна ју рефе рен це из свет ске кул тур не башти не.
Тако ђе, међу жан ров ска укр шта ња има нент но
су свој ство овог рома на. Науч на фан та сти ка је
нај ши ри оквир, зато што при чи даје погод бе ни
карак тер и дозво ља ва јој шире ње у бес ко нач -
ност, али уну тар ње дели ћи се ком би ну ју и ре -
ком би ну ју по пост мо дер ном моде лу, док је
сензи би ли тет умно го ме песнич ки, пре ци зни је
– бит нич ки. Чита лац током цело куп ног рома на
сто ји на вра ти ма пер цеп ци је, изме ђу ства ри по -
зна тих и непо зна тих и раз ре ша ва мно го број на
места нео д ре ђе но сти, јед на ко у све ту књи ге и
свом при мар ном: 

Нај бо ље је ни не поку ша ва ти да се све обја сни
зато што део задо вољ ства у тек сту лежи у пуко -
ти на ма које публи ка попу ња ва раз ми шља ју ћи
накнад но о њему (Ken nedy пре ма: Herkt 2021). 

Са тим у вези је сва ка ко и лепо та и про клет ство
да се ни у ана ли за ма ни у филм ским адап та ци -
ја ма свет Дине запра во не може при ка за ти дру -
га чи је сем фраг мен тар но јер је он, не само
суви ше рас ко шан, него и ите ра ти ван.

Неду го након дола ска на Ара кис, мрач на
пред ви ђа ња се оства ру ју, те Лето у зајед нич ком
напа ду царе ве вој ске Сар ду ка ра и Хар ко не на
губи живот и то у момен ту када је почео да
успо ста вља однос пове ре ња са доми цил ним
Сло бод ња ци ма. Сва деша ва ња од почет ка целе
при че, па до смр ти вој во де Лета пред ста вља ју
екс по зи ци ју, а пра ви заплет наста је када, након
тог дога ђа ја, Пол пре ла зи у уло гу про та го ни сте.
Он и мајка беже из опса де и доспе ва ју у пусти -
њу у којој, захва љу ју ћи сво јим наро чи тим спо -
соб но сти ма, успе ва ју да пре жи ве напад џи -
новског пешча ног црва. На даљем путу сре ћу
Сло бод ња ке и бива ју при хва ће ни под њихо во
окри ље. Међу тим, тај про цес ини ци ја ци је у пу -
сти њач ко пле ме изу зет но је ком плек сан и са со -
ци јал ног и са пси хо ло шког аспек та, али Пол и
леди Џеси ка у томе успевају, поно во кори стећи
сво је супер и ор не вешти не. На овом месту спа -
ја ју се две основ не сижеј не лини је Хер бер то ве
при че – еко ло шки акти ви зам и меси јан ски мит.

Већ је било речи о томе да је аутор истра жи -
вао пси хо со ци јал не пред у сло ве за поја ву и при -
хва та ње меси је. Јед но од кру ци јал них пита ња
које књи га поста вља – кроз лик Пола Атре и да –
јесте: „Шта када би заи ста посто јао човек, бого -
лик у зна њу и мудро сти, који би могао да схва -
ти недо ку чи ви уни вер зум и про стре га пред
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10 Дослов но схва та ју ћи овај сег мент дела, десни чар ска
кри ти ка и публи ка у Аме ри ци наро чи то га пошту је. Исто -
вре ме но, Дина је и оми ље но шти во леви ча ра пошто они у
њој виде дубин ску осу ду соци јал не нејед на ко сти (в. Pear son
2021).



наше ноге?” (O’Re illy 1981: 1). Да ли бисмо га
сле ди ли и до којих гра ни ца?

Пол Атре ид је од раног узра ста живео са иде -
јом иза бра но сти, што је оче ки ва но за наслед -
ног вој во ду. Отац га је обу ча вао у стра те ги ја ма,
а анга жо вао је и учи те ље бор бе них вешти на и
мен та те. Пол је плод неиз мер не љуба ви вој во -
де Лета и њего ве кон ку би не, бене ге се рит ки ње
леди Џеси ке и то је један од раз ло га што је он
исто вре ме но и bend sini ster.11 Наи ме, отац се
ника да није оже нио њего вом мај ком, оста вља -
ју ћи могућ ност женид бе наслед ни цом дру ге ча -
сне куће што би оја ча ло његов ути цај и ста би -
ли зо ва ло поли тич ке тен зи је (у том слу ча ју, дете
рође но у бра ку пре у зе ло би пре сто). Џеси ка је
у томе виде ла пред ност, с обзи ром на то да је
њен поло жај у кући био флек си бил ни ји и при -
род ни ји. Шта ви ше, доби ла је могућ ност да По -
ла обу ча ва у бене ге се рит ским вешти на ма. Бе -
не ге се рит ки ње су сестрин ство које и нази вом и
карак те ри сти ка ма нај ви ше под се ћа на европ -
ске језу и те. Оне су мисти ци за које сви веру ју
да су рели гиј ски ред и зато их пошту ју те има -
ју посе бан ста тус у Уни вер зу му. Оне воде наро -
чи ту шко лу, јед ну од две ју које су опста ле након
Батле риј ског џиха да, а коју поха ђа ју само иза -
бра не девој чи це. Обу ка у њихо вим уста но ва ма
засни ва се првен стве но на раз во ју уну тра шњих
спо соб но сти, а затим на вели ком кул ту ро ло -
шком зна њу пошто оне пам те цело куп ну исто -
ри ју. Посеб не вешти не које током шко ло ва ња
сти чу су: могућ ност избо ра када ће да зач ну
дете и ког ће пола оно бити; сти ца ње про ши ре -
не све сти и мемо ри је сво јих жен ских пре да ка
(без уче ња); моћ ути ски ва ња одре ђе них фра за
у под свест дру гих и на осно ву тога и кон тро ли -
са ње тих дру гих у будућ но сти; мења ње хемиј -
ско га саста ва отро ва радом сво га тела и чиње -
ње отро ва без о па сним; дово ђе ње себе у ста ње

хибер на ци је; кон тро ли са ње дру гих вешти ном
упо тре бе Гла са; непо гре ши во детек то ва ње ла -
жи; опа жа ње и нај сит ни јих про ме на у свом
окру же њу; гово ре ње више јези ка; такав начин
бор бе да их се и нај и ску сни ји рат ни ци пла ше.
Оне би желе ле да ста би ли зу ју одно се у Уни вер -
зу му тако што ће про све ти ти вла да ре (оту да
њихо ва поли тич ка актив ност), али како му -
шкар це не инте ре су ју њихо ве софи сти ци ра не
вешти не,12 оне мора ју да пре ду зму кон крет ну
акци ју. Тако им с вре ме ном основ ни циљ поста -
је да завла да ју све том, али је то могу ће једи но
ако би за то иско ри сти ле неког мушкар ца, којег
би кон тро ли са ле. Са тим у вези, покре ну ле су
генет ски про грам, посред ством којег су се веко -
ви ма укр шта ле раз ли чи те пле ме ни те лозе. По
њихо вој про це ни, недо ста ја ла је још јед на гене -
ра ци ја па да се роди иза бра ник Кви зац Хеде рах
(„скра ће ње пута. То име су бене ге се рит ки ње
при пи си ва ле оном непо зна том за шта су тра -
жи ле генет ско реше ње: мушкар ца бене ге се ри -
ту чије би орган ске и мен тал не спо соб но сти
пре мо сти ле про стор и вре ме” – Her bert 2021:
688). Џеси ки је било нало же но да ИМ роди
девој чи цу која би касни је поста ла мај ка иза бра -
ни ка, али Џеси ка је одлу чи ла дру га чи је. Сво ју
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11 Вла ди мир Набо ков У зна ку неза ко ни то рође них (1988:
1) каже: „Израз bend sini ster у херал ди ци зна чи пре ло мље ну
црту или тра ку која пола зи са леве стра не грба (а попу лар -
но, мада нетач но, прет по ста вља се да озна ча ва неза ко ни то
рође ње)”.

12 Бене ге се рит ки ње репро ду ку ју („цити ра ју”) кул ту ро ло -
шке вред но сти које Дубрав ка Ора ић Толић (1990) озна ча ва
„супер под тек стом еуроп ске умјет но сти и циви ли за ци је”
(овде је при мар но реч о иску стве ним и идеј ним допри но -
сима феми ни зма, пси хо а на ли зе и дру гих инсти ту ци о нал но
при зна тих тео риј ских, али и низа суп кул тур них пра ва ца у
умет но сти и нау ци). То је кул тур ни капи тал XX века који је
донео озбиљ не циви ли за циј ске пома ке, али упр кос томе
мушкар ци оста ју при свом ата ви стич ком моде лу рат ни ка.
Овај мотив би се могао чита ти у дубо ко и ро нич ном кљу чу.



непо слу шност није уме ла ни себи до кра ја да
обја сни мада је то нај ве ро ват ни је учи ни ла из
љуба ви пре ма мужу. Рође ње сина има ло је мно -
ге импли ка ци је које нису биле пла ни ра не, а
нај о па сни ји је сва ка ко био царев страх да ће га
Атре и ди заме ни ти на пре сто лу пошто он има
само наслед ни це. Зато је Часна мај ка Гајус Хе -
лен Мохи јан мора ла да дође и про ве ри да ли је
Пол заи ста онај кога чека ју, како би на тај на -
чин и мла ди ћа и ред зашти ти ла од нега тив них
после ди ца и евен ту ал но спро ве ла више ве ков ни
план у дело. Пол је про шао тест бола, којем је
био под врг нут, и тако учвр стио иде ју о сво јој
посеб но сти. Тај тест је осми шљен да покре не
ани мал не инстинк те у чове ку и зато се веро ва -
ло да није дан мушка рац не би могао да га издр -
жи, ни по цену живо та.

Колек тив ни лик бене ге се рит ки ња један је од
нај и зра зи ти јих у свет ској књи жев но сти. Хер -
берт их је врло систе ма тич но гра дио, при да ју -
ћи им вели ки број атри бу та који су чита о цу
бли ски, али не увек на све сном нивоу. Неке
њихо ве карак те ри сти ке пре по зна тљи ве су већ
при првом сусре ту, нпр. језу ит ска оде ћа и ус -
трој ство, или пак засту па ње леген де о оно ме
чији се дола зак оче ку је. Тако ђе, упу ће ни ји ће у
њихо вим софи сти ци ра ним пер цеп ци ја ма, пре -
ког ни ци ја ма и ана ли за ма пре по зна ти гешталт
тех ни ке, бихе ви о ри зам, као и меха ни зме пси -
хо ди нам ске мани пу ла ци је Гла сом и уме та њем
мисли у под свест (пер су а зи ју, рад несве сног,
ауто су ге сти ју). Вели ка пажња се покла ња и
општој лин гви сти ци – и вер бал ним и пара лин -
гви стич ким сег мен ти ма – пошто је семи о ло -
шко и семан тич ко раз ми мо и ла же ње међу на -
ро ди ма, дру штве ним ску пи на ма и поје дин ци -
ма могућ извор суко ба које оне желе да иско -
ре не. Теле сно-мишић на кон тро ла (у рома ну
назва на бин ду-пра на), која слу жи да би се упра -

вља ло гесто ви ма и мими ком, поти че из тао и -
зма, а еле мен ти јоге и био фид бе ка омо гу ћа ва -
ју Џеси ки да се сна ђе и у нај ком пли ко ва ни јим
ситу а ци ја ма. Нај у пе ча тљи ви ја је она када се са
Полом нађе у пусти њи, пред нале том црва и
олу је. Она упо тре бом тех ни ка сни жа ва сво је
теле сне пара ме тре на мини мум и тако ула зи у
хибер на ци ју, што јој пома же да пре жи ви. Када
се про бу ди из хибер на ци је, она није узне ми ре -
на, већ је целу застра шу ју ћу ситу а ци ју, иако је
труд на, дожи ве ла само као нела го ду. На дру гом
месту, Џеси ка при го ва ра Полу што није умео
да кон тро ли ше рефлек сни рад муску ла ту ре јер
је она по томе виде ла да њен син није успео да
се оду пре пани ци. Коли ко год ситу а ци ја била
екс трем на, ква ли тет на реше ња се могу доно си -
ти само хлад не гла ве, а пани ка води у непро ми -
шље не (несве сне) реак ци је за које веру је мо да
су једи но и биле могу ће или их оправ да ва мо
логи ком тре нут ка.

Аутор се при кре а ци ји бене ге се рит ских спо -
соб но сти водио иде јом меке фан та сти ке (Ken -
nedy 2020), одно сно оне која се осла ња на пси -
хо ло ги ју и дру штве не нау ке. Инспи ра ци ју је
про на шао у број ним покре ти ма који су се у
Аме ри ци поја ви ли педе се тих годи на, а чија је
иде ја била про ши ре ње све сти до гра ни ца хи -
пер све сно сти и теле сних спо соб но сти тако да
се пре ва зи ђу огра ни че ња која човек има као
врста. Бене ге се рит ки ње посе ду ју улти ма тив но
циви ли за циј ско зна ње, оне могу да кори сте све
науч не или пара на уч не мето де у свом дело ва -
њу. Истра жи ва ње њихо вих вешти на чита о ца
води изван књи ге, у реал ни свет и откри ва ње
бога те гра ђе која се нала зи у под тек сту.13 На
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13 Oво се одно си на ширу чиње ни цу да из целокупне књи -
ге про из ла зи мно штво век то ра те је могу ће истра жи ва ти ње -
не раз ли чи те аспек те на осно ву инфор ма ци ја из ствар ног
све та. О’Рај ли скре ће пажњу да је Хер берт раз ра ђи вао „арап- 



овом месту, крат ко ћемо се задр жа ти само на
нај за го нет ни јој спо соб но сти: кон тро ли заче ћа.
Данас је сасвим могу ће пости ћи тако нешто у
лабо ра то ри ји, мада види мо да су у све ту Дине
сва спољ на пома га ла одба че на. Ипак, послу жи -
ла су за раз вој иде ја и то је нај ве ћа заслу га доба
маши на. Чак и ако узме мо да Хер берт почет -
ком шезде се тих није могао ово заси гур но да
зна, могао је да анти ци пи ра, с обзи ром на брз
раз вој нау ке. Мно го већа ениг ма јесте како је
аутор успео да сестрин ство бене ге се рит ки ња
пред ста ви као типич не дру го та ла сне феми ни -
ст ки ње које ће сво ју орга ни за ци ју ета бли ра ти
ско ро деце ни ју касни је. Иако по спо ља шно сти
ода ју ути сак сред њо ве ков них калу ђе ри ца, оне
су моћ ни поли тич ки субјек ти које није могу ће
игно ри са ти јер њихо ва сна га дола зи из јаке
пове за но сти и ода но сти удру же њу. Оне су фи -
ло зоф ки ње (у њихо вим иска зи ма могу се пре -
по зна ти фило зоф ски цита ти), али и жене прак -
тич не инте ли ген ци је, толи ко спо соб не да их на -
зи ва ју и вешти ца ма. Међу тим, чак и они изра -
зи то мизо ги но ори јен ти са ни, као што је барон
Хар ко нен, не могу да их спа ле на лома чи, него
мора ју да испу ња ва ју њихо ве зах те ве. Из ово га,
тако ђе, може мо јасно виде ти буду ћи карак тер
књи ге који иде у при лог леви чар ским тума че -
њи ма.

Јед на од нај ва жни јих иде ја дру гог тала са фе -
минизма сва ка ко јесте та да жена има пра во на
пот пу ну кон тро лу сво га тела, укљу чу ју ћи и ра -
ђа ње. Је ди на дру го та ла сна књи га за коју је Хер -
берт пре писа ња Дине могао да зна јесте Дру ги
пол Симон де Бово ар (De Bea u vo ir 1948).14 У ње -
го вом рома ну и сту ди ји Бово а ро ве може мо
про на ћи зани мљи во покла па ње неко ли ко мо -
ти ва: пар те но ге не за не мора бити веза на са мо
за нижа бића (што импли ци ра да ће жена у
будућ но сти сама моћи да зач не и рађа), мушка -

рац је биће којим вла да ју ани мал ни инстинк ти,
сре ди на може да ути че на раз вој био ло шких
осо би на укљу чу ју ћи и пол ност (у сту ди ји се ди -
рект но наво ди пешча ни црв који је дво по лан а
по потре би сре ди не бира пол – Bovo ar 1982:
39,15 док у Дини Сло бод ња ци има ју пла ве очи
пошто кон зу ми ра ју зачин) и, као нај ва жни ја
поду дар ност, Пол схва та да не посто је два рода
јер сва ко биће наста је као спој жен ског и му -
шког (mit sein):

Пол рече: „У сва ко ме од нас посто ји древ на
сна га која узи ма и древ на сна га која даје. Мушка -
рац се без мно го тешко ћа суо ча ва са местом у
себи где оби та ва сна га што узи ма, а гото во је
немо гу ће да види сна гу што даје а да се при том
не про ме ни у нешто што више није човек. Са
женом је ситу а ци ја обр ну та.” [...] „А ти, сине
мој”, упи та Џеси ка, „спа даш ли ти у оне који дају
или који узи ма ју?” „Ја сам тач ка ослон ца”, узвра -
ти он. „Ја не могу да дам, а да не узмем, нити да
узмем, а да не дам...” (Her bert 2021: 592). 
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ско пита ње” онда када оно уоп ште није било у фоку су, а за
био фид бек у њего во вре ме гото во да нико није ни чуо. Зани -
мљи во је про у ча ва ти и вре ме настан ка сате ли та, кли ма-уре -
ђа ја и реци кла же... 

14 Први талас феми ни зма донео је соци јал не сло бо де, а
дру ги (1960–1975) је био фоку си ран на интим не поли ти ке.
Пре ма вре ме ну настан ка, књи га Дру ги пол (1948) не би се
могла сма тра ти дру го та ла сном, али она по сво јој сушти ни
то јесте. Хер берт је сва истра жи ва ња за Дину спро во дио кра -
јем педе се тих годи на (она је први пут обја вље на 1963. у часо -
пи су), те сма тра мо да је феми ни зам дру гог тала са у рома ну,
који је дат првен стве но кроз хипер свест о жен ској теле сно -
сти, гото во у пот пу но сти ани ти ци па ци ја. Како је у пита њу СФ
роман, чији је кон струк тив ни еле мент пред ви ђа ње бу дућ но -
сти, увер љи вост овог сло ја тек ста, и након циви ли за циј ског
иску ства дру гог тала са феми ни зма, гово ри у при лог изу зет -
но успе шног дела, у науч ном и кул ту ро ло шком смислу.

15 У пре во ду на срп ски изо ста је фусно та у којој се обја -
шња ва да је bone lia viri dis пешча ни црв. Пешча ни црви у Ди-
ни мета фо ра су за мрач но ство ре ње које доно си смрт, те је
овла да ва ње њиме пуно сим бо ли ке.



Пол је и по рође њу, и по одго ју, и по лич ним
спо соб но сти ма које је сам раз ви јао, нека врста
нат чо ве ка (super human), али не у сми слу филм -
ског Супер ме на, већ био ло шког бића које је као
једин ка ево лу и ра ло и које би целу врсту могло
пове сти у неки виши ста ди јум бив ство ва ња. У
том сми слу, њему су ком па ти бил ни Сло бод ња -
ци који су се тако ђе изди гли изнад сво јих теле -
сних огра ни че ња, а опо зит му је барон Хар ко -
нен, толи ко дебео да може да се кре ће само у
лете ћем оде лу. Пол пред ста вља спој жен ског и
мушког прин ци па у јед ном бићу, пасив ног и
актив ног, посма тра ча и делат ни ка, раци ја и
инту и ци је, ани ме и ани му са. Сем био ло шког
насле ђа и изу зет ног теле сног и духов ног раз во -
ја, он је пре пет на е сте годи не сте као озбиљ ну
нао бра збу. Мај ка му је пре не ла општу циви ли -
за циј ску кул ту ру, мада се син није до кра ја уса -
вр шио ни у вешти на ма ни у зна њи ма. Ипак, он
је једи ни про шао мушку шко лу за мен та те и
кућ но обра зо ва ње бене ге се рит ки ња. Мен та ти
су људи-ком пју те ри који држе огром ну коли чи -
ну пода та ка у гла ви, међу тим, пара док сал но,
они на осно ву тих чиње ни ца могу само да рачу -
на ју ста ти стич ку веро ват но ћу за буду ће дога ђа -
је, али не и да има ју увид у њихо во зна че ње, као
бене ге се рит ки ње. На осно ву мен тат ских спо -
соб но сти, Пол је спо знао да увек посто ји више
опци ја за јед ну исту ситу а ци ју, а духов на стра -
на му је кази ва ла да пут на који ука зу је рацио
није нужно и нај бо љи, те је он вели ку важност
при да вао визи ја ма и про роч ким сно ви ма. Отац
га је упу ћи вао у кла сич не тај не вла да ња путем
чвр сте хије рар хи је, што је поро дич на тра ди ци -
ја Атре и да још од Ага мем но на, али му је исто -
вре ме но био узор у љуба ви пре ма људи ма –
Лета су више инте ре со ва ли људи него зачин.
Ипак, Лето није до кра ја успео да пре не се сину
свој сан о уки да њу кла сних раз ли ка и општем

бла го ста њу. Уме сто тих фун да мен тал них иде ја,
Пол је знао да отац жели да Ара кис поно во учи -
ни рајем на земљи. Слич ном иде јом били су
вође ни и сло бод њач ки еко ло зи/пла не то ло зи
Кај нсо ви, Лијет и његов отац Пар дот, који су
пешча ну пла не ту желе ли да обно ве као зеле ну
и пла ву. Међу тим, њихов план би могао, уз пре -
дан рад, да се оства ри тек кроз неко ли ко сто ти -
на годи на, а Пол је био тај који нуди кра ћи пут
(Кви зац Хеде рах). Иако је интим но по сва ку
цену желео да избег не џихад, рато ва ње за циље -
ве није му било стра но, с обзи ром на поро дич -
ну тра ди ци ју и то је упра во оно што је узне ми -
ра ва ло њего ву мај ку која му је пока за ла дру га -
чи је путе ве. Ипак, да ли је могла заи ста да
побе ди у све ту у којем су на сна зи мушка пра -
ви ла? Хер берт кроз жен ску пер спек ти ву поста -
вља запра во суштин ско пита ње: да ли су морал
и ети ка исто? Морал важи за одре ђе ну зајед ни -
цу или њене дело ве (нпр. рат ни морал Атре и -
да), а ети ка је фено ме но ло шка. Пози ва ње на
морал је оправ да ва ње иде је нужно сти одре ђе -
ног акта у одре ђе ној ситу а ци ји. Пол јасно уви -
ђа пара док се у морал ним зако ни ма Сло бод ња -
ка који за после ди цу има ју честе дво бо је са
смрт ним исхо ди ма међу нај бо љи ма, што их
сла би као зајед ни цу, али је слеп за после ди це
сво јих посту па ка јер не схва та да су и они при -
ми тив ни пошто му циви ли за ци ја из које дола -
зи казу је супрот но. Ако рату ју ћи завла да целим
све том, и уни шти зачин, успе ће да успо ста ви
трај ни мир. То је типич но раци о на ли стич ко
раз ми шља ње белог чове ка, али оно ника да не
пред ви ђа коли ко је живо та потреб но жртво ва -
ти да би то било могу ће.

Поло ви саве зни ци су Сло бод ња ци, аутох то -
ни народ Ара ки са, који је настао меша њем. Њи -
хов језик је нека врста арап ског, али ком би но -
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ва ног са дру гим рури тан ским гово ри ма (укљу -
чу ју ћи и срп ски), а сами нали ку ју беду ин ским
пле ме ни ма, као и неким африч ким и инди јан -
ским. Навик ну ти су да живе у тешким усло ви -
ма, доне кле захва љу ју ћи мелан жу (дро ги), Хар -
ко не ни их лове и уби ја ју као живо ти ње, али они
ипак успе ва ју да опста ну, да се орга ни зу ју па
чак и уна пре де одре ђе не еко ло шке изу ме и
побољ ша ју опште живот не усло ве. Њихо ва за -
јед ни ца се осла ња на мно штво риту а ла и општу
рели ги о зност те они у Полу пре по зна ју про ро -
чан ство о стран цу који ће доћи да их спа се
(Лисан ел Гаиб) и бес по го вор но му се поко ра -
ва ју. Пол у том окру же њу заи ста успе ва да пове -
ру је да је он Кви зац Хеде рах (бене ге се рит ска
алтер на ци ја за Лиса на ел Гаи ба), онај који дола -
зи у име Господ ње, и пре у зи ма бри гу, одно сно
вођ ство над њима. Аутор под се ћа да је леген ду
о Лиса ну ел Гаи бу међу Сло бод ња ци ма про ши -
ри ла Миси о на ри ја Про тек ти ва, бене ге се рит ки -
ња, да би, ако јед ном устре ба, спа сла иза бра ни -
ка сакрив ши га међу њима. Међу тим, кад и до
њих стиг ну вести да изве сни Муад ’диб пред во -
ди Сло бод ња ке у неве ро ват ним похо ди ма и да
га они сма тра ју за меси ју, чак и оне дола зе у
иску ше ње да пове ру ју у аутен тич ност Поло вог
послан ства. 

Архи не при ја те љи су Хар ко не ни. Они су ка -
ри ка ту рал но стри пов ски дво ди мен зи о нал ни,
по што су банал ни као и сва ко зло. У њихо вим
поступ ци ма пре по зна ју се нај мрач ни ји момен -
ти људ ске циви ли за ци је: фаши зам, раси зам,
ро бо вла сни штво у Риму, гено цид, нео ли бе ра -
ли зам... Једи ни хар ко нен ски покре тач јесте
грам зи вост (они су бога ти ји и од цара). Када
дођу на Ара кис, све што желе јесте да уби ра ју
што више зачи на (Кајнс при ме ћу је да они има -
ју само јед ну жетву). Како би сво је наме ре мо -
гли да спро во де у дело, на Ара ки су не сме бити

ника кве дру ге жетве, одно сно нијед ног дру гог
обли ка живо та пошто их биљ ке угро жа ва ју јед -
на ко као и људи (и вода је кон тра про дук тив на
јер може уби ти црва који је тво рац зачи на). Је -
ди но позна то вре ме у при чи јесте шезде се то го -
ди шња упра ва Хар ко не на на Ара ки су, у току
које су га нај ве ћим делом пре тво ри ли у бес -
плод ну Дину.16 Није тешко зами сли ти да жеља
за екс пло а та ци јом јед не руде, на при мер лити -
ју ма, у ствар но сти дове де при ро ду у ова кву си -
ту а ци ју, а људе наго ни у збег, као Сло бод ња ке. 

За раз ли ку од Хар ко не на, вој во да Лето је же -
лео (доду ше инди рект но, у скло пу општих пра -
ва доми цил них ста нов ни ка) био ди вер зи тет, а
Кај нсо ви су врло прак тич но ради ли на оства ре -
њу таквих циље ва. Ипак, сви они су у овој при -
чи губит ни ци. Раз лог томе није што су им еко -
ло шке иде је рђа ве, напро тив, већ зато што опа -
сност може да се кри је и у нај пле ме ни ти јим
наме ра ма. Кај нсо ви поку ша ва ју да тера фор ми -
ра ју Дину, тј. да одре ђе ним физич ко-хемиј ским
поступ ци ма оства ре усло ве што слич ни је нашој
пла не ти (Тери). Ова иде ја се почев од три де -
сетих годи на већ поја вљи ва ла у стри по ви ма и
фан та стич ним рома ни ма, а данас је неко ли ко
пла не та одре ђе но упра во за такав екс пе ри мент
(Марс, Вене ра и Јупи тер).17 Али шта је кон цеп -
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16 Дина је у некој неја сној про шло сти била плод на (Пол
чита ста ру књи гу о томе), а онда је про на ђен зачин. Очи то је
да су зачин и зеле ни свет у одно су или – или, пошто зачи ну
прет хо ди црв који од при ро де узи ма воду. Уко ли ко уби ју
црва, могу поно во успо ста ви ти био ди вер зи тет, али онда
неста је зачин. Хар ко не ни про ши ру ју под руч је пусти ње да би
доби ли што више зачи на јер њих инте ре су је само та јед на
жетва, те су целу пла не ту томе под ре ди ли. Подат ке о томе
како то чине чува ју у тај но сти. Пре њихо вог дола ска, Пар -
дот Кајнс је успе вао, и то уз подр шку цара, да сади неко
расти ње, али су се након њего ве смр ти цар и Хар ко не ни
усме ри ли искљу чи во на сти ца ње про фи та. Овај слој при че
је сам по себи поли тич ки, а не еко ло шки.

17 В. ТВ еми си ју 2077: 10 seconds to the futu re (Insaj der TV).



ту ал ни про блем? Тера фор ми ра ње у себи носи
сна жну иде ју при ла го ђа ва ња пла не те чове ку и
њего вим потре ба ма. Ако и узго ји раз ли чи те
врсте, а при томе не схва ти да је еко ло ги ја си-
стем у којем сва жива бића има ју јед на ка пра -
ва, већ их ути ли та ри зу је и „жање” само за сво -
је потре бе, неће ли онда и еко ло ги ја јед ног дана
поста ти узрок или изго вор за неки импе ри јал -
ни рат?18 Дру гим речи ма, човек не сме би ти ра -
си ста у одно су на дру ге врсте живих бића – не
само у одно су на дру га чи је људе – већ са сви ма
мора ући у хар мо ни чан однос ако жели истин -
ски мир. Сва ко има пра во на сво ју „же тву”, над
њом нико не сме да има моно пол. За ни мљи во
је да је ову спе ци фич ну зами сао о су пер и ор -
но сти људ ске расе у одно су на сва (ствар на и
има ги нар на) бића из Уни вер зу ма про мо ви са ла
упра во науч на фан та сти ка, те Хер бер тов окр -
шај са иде јом да људи увек мо ра ју да побе де
пред ста вља њего во раз ра чу на ва ње са раси змом
људ ске врсте, баш у кон тек сту жан ра.

За крај оста је да се раз мо три пита ње: „Ко је
Пол заи ста?” У рома ну, његов лик је жижна тач -
ка и то није слу чај но пошто је на осно ву жан -
ров ске кон вен ци је он уста но вљен као супер хе -
рој. Пол је, наи ме, обе ле жен мистич ним рође -
њем, носи омен апо сто ла љуба ви, про го њен је,
одли ку ју га поја ча не теле сне и духов не моћи,
има посла ње и пра ти га леген да. Са дру ге стра -
не, он је пет на е сто го ди шњак у кови тла цу адо -
ле сцент ске буре који мора себи да дâ одго во -
ре на три нај ва жни ја пита ња за успо ста вља ње
иден ти те та: Ко сам?; Какав сам?; Где сам?. Поје -
ди ни ана ли ти ча ри (O’Re illy; Pear son) мишље -
ња су да код Пола можда ни нема ничег ми -
стич ног него да су раз ли чи те пору ке из спо ља -
шње сре ди не, попут песме сире на, допри не ле
да пове ру је у сво ју посеб ност. Архе тип ска жен -
ска фан та зи ја је да роди Јед ног и, попут Џеси -

ке, неке жене из наше кул ту ре живе са митом
(или интим ном слут њом) о иза бра ном сину и
себи као Бого мај ци. Поло ва посеб на еду ка ци ја
је еле мент рома на који је наро чи то зани мљив
пошто би могао бити при мен љив у ствар ном
све ту. Он није супер чо век због тога што се ро -
дио са тален том, већ зато што је ква ли тет но
уве жбан (то може мо виде ти код спор ти ста које
обич ни људи обо жа ва ју упра во веру ју ћи у то да
су ови дру ги на одре ђен начин бла го сло ве ни).
Чак је и лако ћа са којом се пона ша на Ара ки су,
а што Сло бод ња ци тума че њего вом иза бра но -
шћу, можда само одраз мла да лач ке спон та но -
сти и спо соб но сти дивер гент ног мишље ња. Ту
су и одре ђе не дру штве не ску пи не које би же -
леле да га иско ри сте за сво је циље ве те им је
неоп ход но да се он из обич ног чове ка тран с -
фор ми ше у уло гу (ава та ра) коју су му наме ни -
ли дру ги (отац, бене ге се рит ки ње, Сло бод ња ци).
Ако се томе дода мла да лач ка роман тич ност и
жуд ња за вели ким под ви зи ма, те упо тре ба пси -
хо ак тив них суп стан ци које додат но поја ча ва ју
хипер сен зи бил ност, заи ста је могу ће да осо ба
пове ру је у сво ју вишу свр хо ви тост. То може да
води у побе ду, али и у тра ге ди ју, како је пока -
за но у настав ци ма Дине. 

Хер берт није имао наме ру да у сво јим књи -
га ма дово ди у пита ње вер ско тума че ње послан -
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18 Еко ло шки део при че ујед но је и фило зоф ски. У интер -
вјуу који је 1969. дао Вили су Мак не ли ју, Хер берт обја шња ва
да је нај ва жни ји моме нат и пре крет ни ца у делу смрт Лие та
Кај нса. Он је умро тако што га је пла не та „про гу та ла” и та
смрт је сим бо лич на јер су он и његов отац (у нај бо љој наме -
ри) хте ли да спро ве ду тера фор ми ра ње Дине. То је пле ме нит
циљ, али не одго ва ра при род ним „рит мо ви ма” (систе му)
кон крет не пла не те. Кај нсо ви су желе ли да цео биљ ни и жи -
во тињ ски свет при ла го де чове ку, али при ро да је систем мно -
го моћ ни ји од тога и изи ску је про стор за сва ку живу врсту, а
не само за чове ка. Један од мито ва који је Хер берт хтео да
раз би је јесте иде ја да је тера фор ми ра ње (хума ни зо ва ње)
пла не те нужно пози тив на зами сао. 



ства, шта ви ше, Дина је на изве стан начин и ре -
ли ги о зна (в. интер вју дат Мак не ли ју 1969). Ње -
га је инте ре со ва ло како је могу ће да у мо дер -
ном добу, када је све под врг ну то раци о на ли -
стич кој сум њи и про ве ри, тако лако дође до
суспен зи је неве ри це, те маса људи, на при мер,
пове ру је у богом да ност неког поли тич ког лиде -
ра. Јед на од важних димен зи ја Дине јесте и то
што аутор у дру гом пла ну скри ва низ људ ских
нај ду бљих чежњи, нада ња и стра хо ва, а затим
допу шта чита о цу да их током дугог путо ва ња
кроз књи гу про це су и ра. Сва ки делић при че је
дено та ти ван и сим бо ли чан, цело вит и мето ни -
ми чан (pars pro toto, врста и једин ка, макро ко -
смос и микро ко смос), досло ван и иро ни чан.
Део ове вели ке „жетве” у пољу несве сног јесте
и спо зна ја да ће сва ки чита лац завр ши ти прву
књи гу Дине уве рен да је Пол побед ник и херој
и веро ва ће у све оно у шта и Пол веру је, без
уви да да је за то заслу жан „рад кул ту ре”, одно -
сно веко ви и веко ви моно ми то ва, леген ди о
царе ви ма и јуна ци ма, бај ки, епо ва, епских ју -
нач ких песа ма (наро чи то са тема ти ком ини ци -
ја ци је), кла сич них тра ге ди ја19, све до стри по ва,
coming of age књи га и фил мо ва о људи ма са над -
на рав ним моћи ма.

Дакле, како Хер берт откри ва, супер хе ро и -
зам је део нашег колек тив ног несве сног.

Али, зашто је аутор толи ко строг у тези да је
супер хе рој погу бан за чове чан ство? Зато што је
један. Он као једин ка заме њу је целу врсту и то
спре ча ва људе да као раса ево лу и ра ју у неки
софи сти ци ра ни ји облик бив ство ва ња. Јер, ни
поје ди нац, нити посве ће на гру па не могу да
доне су толи ко жуђе но бла го ста ње а да при томе
не успо ста ве ауто кра ти ју. И бене ге се рит ки ње,
и Лето, и Пол, и Сло бод ња ци, па и цар и Хар ко -
не ни (из сасвим дру гих побу да и на дру ги на -

чин) желе трај ни мир и ста ње ста бил но сти за
све буду ће веко ве. Али зашто уоп ште тежи ти
непро мен љи во сти у све ту којег нај бо ље опи су -
је Хај зен бер гов прин цип нео д ре ђе но сти? Уме -
сто насил не ста би ло кра ти је мно го је мудри је
при кло ни ти се еко ло ги ји, ако не као кон крет ној
акци ји, онда као „начи ну раз у ме ва ња после ди -
ца”.20 Са тим у вези, Дина, попут Орве ло вих и
Хак сли је вих дела, сажи ма свест о епо хи и зна -
ње о циви ли за ци ји: „Неће нас ни Врли нови
свет, ни 1984. спре чи ти да као пла не та под ле -
ти мо под палац Вели ког бра та, али ће то учи -
ни ти мало мање веро ват ним. Поста ће мо (чита -
ју ћи) сен зи би ли са ни на могућ но сти” (Her bert
пре ма: O’Re illy 1981: 1).

И, да се вра ти мо на рас пра ву о вред но сти
фан та сти ке са почет ка овог рада. Маштов ни
све то ви воде нас изван гра ни ца наших ове шта -
лих пред ста ва, које су често cir cu lus viti o sus, ван
мен тал не и духов не инерт но сти у којој „не ми -
сли мо ми језик, већ језик мисли нас” (Лакан).
Јер, такви све то ви инспи ри шу и поди жу свест
о сло бо ди мисли:

Фан та сти ка вам може пока за ти дру га чи ји
свет. Може вас пове сти тамо где ника да нисте
били. Када јед ном посе ти те дру ге све то ве, попут
оних који су куша ли вилин ско воће, трај но више
неће те бити задо вољ ни све том у којем сте одра -
сли. Али неза до вољ ство је добра ствар: неза до -
вољ ни људи су спрем ни да уна пре де и пре о бли -
ку ју сво је све то ве – оста ве их бољим и оста ве их
раз ли чи тим (Геј мен 2015: 6).
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19 Мно ги лико ви из кла сич них епо ва и тра ге ди ја могу се
пре по зна ти у лику и поје ди ним поступ ци ма Поло вим: Оди -
сеј, Теле мах, Ага мем нон, Ахил, Едип, Хамлет итд.

20 (В. О’Рај ли је ву књи гу и интер вју са Мак не ли јем). Еко -
ло ги ју тре ба раз у ме ти као кул ту ру у мно жи ни (лат. cul tu ra –
она која ће бити него ва на).
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Anki ca M. VUČ KO VIĆ

I AM AFRAID OF PEO PLE 
FROM ONE HAR VEST — CUL TU RAL 

ASPECTS OF FRANK HER BERT’S 
DUNE

Sum mary

Dune by Frank Her bert is con si de red a mag ni fi cent
sci en ce-fic tion lite rary work. This novel’s (seri es) spe ci -
fi city lies in the emp ha si zed pro jec tion of our pri mary
world into the rea lity of a book with a plot set in the dis -
tant futu re. Namely, Frank Her bert stri ved to explo re
poten tial direc ti ons of the social and natu ral deve lop -
ment of the world as we knew it in the 20th cen tury on
the pla net Earth. In his deli be ra ti ons, he inclu ded issu es
of eco logy, reli gion, poli tics, eco no mics, femi nism, lin -
gu i stics, etc. In a genu i nely nove li stic form with dynamic
nar ra ti ves and exci ting events, the aut hor mana ged to
set up a discus sion abo ut the temp ta ti ons huma nity

ЧИНИ И ПАУЧИНА – ЕЛЕМЕНТИ ГОТСКОГ У БАЈЦИ И ФАНТАСТИЦИ

20 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/02



faced. A par ti cu larly inte re sting fact is that the book was
publis hed in 1965, at a time when most of the civi li za -
tion que sti ons he addres sed had not yet been asked (for
exam ple, the second wave of femi nism would beco me a
topic half a deca de later, and the actual inte rest in eco -
logy was only at the out set). This paper will deal with the

rela ti on ship bet we en the pri mary and secon dary worlds
in the novel Dune and show how cur rent the phe no me -
na the aut hor addres sed in the first book of the seri es are
in the pre sent time. 

Кеywords: sci en ce fic tion, super he ro es, hyper con sci -
o u sness, Dune
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САЖЕ ТАК: У овом раду раз ма тра ју се раз ли чи ти
нара тив ни поступ ци моде ло ва ња лико ва чудо ви шта.
Пока зу је се да је, и у ново о сво је ном под руч ју – хорор
рома ну за децу, лик чудо ви шта јед на ко пого дан за раз -
ли чи те типо ве семан ти за ци је: пре све га, оно поста је
озна ка дру го сти, која слу жи да се, у одно су пре ма дру -
гом (упо зна ва њем, емпа ти јом, при хва та њем раз ли чи -
то сти итд.) исто вре ме но кон сти ту и ше и сам субје кат.
Кон фрон та ци ја са уље зом и пре ва зи ла же ње стра ха у
раз ма тра ним рома ни ма неми нов но воде јуна ке ка сво -
је вр сној ини ци ја ци ји и упо зна ва њу себе у том про це -
су. 

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: хорор, интру зив на фан та сти ка,
књи жев ност за децу, чудо ви ште, дру гост, страх, субје -
кат, кон фрон та ци ја, сим бо лич ки поре дак

У кор пу су срп ске књи жев но сти за децу, хо -
рор фан та сти ка, услед одсу ства или, како се
сма тра ло, неа де кват не вас пит но-педа го шке
вре д но сти, доне дав но је била један од нај мар -
ги нал ни јих жан ро ва, како у нау ци, тако и у
лите рар ној про дук ци ји. Пита ње зашто је то
тако дало би се посред но обја сни ти, с јед не
стра не, рела тив но ниским ста ту сом хоро ра у
кон тек сту књи жев но сти, па чак и међу жан ро -

ви ма фан та сти ке, после ди цом дуго го ди шњег
„сво ђе ња гото во све ко ли ке фан та стич не про зе
на три ви јал ну лите ра ту ру” (Ognja no vić 2014:
69–70) и ниском пози ци о ни ра но шћу хоро ра у
њој, нај пре у југо сло вен ској, а потом и срп ској
лите ра р ној тео ри ји, а, с дру ге стра не, отпо ром
пре ма основ ној inten tio ope ris (Eko 2001: 22) хо -
ро ра – иза зи ва њу „јед не спе ци фич не емо ци је,
стра ха” (Ognja no vić 2014: 9), а наро чи то када
је реч о деци као про јек то ва ним чита о ци ма.
Упра во је иза зи ва ње стра ха било један од глав -
них раз ло га спо ре ња око бај ке и њених вас пит -
них и естет ских вред но сти изме ђу апо ло ге та
бај ке и њихо вих про тив ни ка (в. Вуко вић 2018:
169–175), који су сма тра ли да суро ви при зо ри,
сце не муче ња, атмос фе ра стра ха и томе слич -
но лоше ути чу на пси ху дете та.1

Део тог опре за пре ма хорор еле мен ти ма бај -
ке као да се пре нео на фан та стич ну књи жев -
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1 Сажи ма ју ћи глав не аргу мен те про тив нич ке стра не,

Ново Вуко вић као репре зен та тив не издва ја ста во ве ита ли -
јан ске пси хо па то ло шки ње Мари је Мон те со ри (Maria Mon -
tes so ri), која је 1921. у Лон до ну одр жа ла „позна то пре да ва-



ност за децу у цело сти, тако да, у сво јој зна ме -
ни тој сту ди ји о типо ло ги ји фан та сти ке у међу -
рат ној књи жев но сти за децу, Вуко вић (1979) хо -
рор фан та сти ку уоп ште не поми ње, а када раз -
ма тра „спе ци фич ност фан та стич ног у књи жев -
но сти за дје цу” он бај ку сма тра састав ним де -
лом кор пу са књи жев но сти за децу, док хорор
фан та сти ку из тог кор пу са екс пли цит но искљу -
чу је. Њего ви аргу мен ти су сле де ћи:

Бај ка, по пра ви лу, сав сви јет чуда, па пре ма
томе и има ги на ци ју зла, ситу и ра у неко дале ко
нео д ре ђе но ври је ме, на без о па сну вре мен ску и
про стор ну уда ље ност, тако да код мла дог чита о -
ца не нару ша ва у знат ној мје ри осје ћа ње пси хо -
ло шке сигур но сти. Фан та стич на при ча (у ужем
сми слу), сав мито ло шки, рели гиј ски и сује вјер ни
сви јет бића и поја ва везу је за аутен тич ну реал -
ност. На тај начин она ства ра један вид логич ке
дез о ри јен та ци је и пот хра њу је пре ва зи ђе не пред -
ста ве, нала зе ћи им нао ко ста бил но мје сто у кон -
тек сту ствар ног сви је та. Очи глед но је, дакле, да је
таква сли ка сви је та, одно сно ствар но сти у којој
чита лац живи, за чита о ца – дије те непри хва -
тљи ва, као што је, вје ру је мо, сасвим јасно „да та
(реци мо пра ва) фан та сти ка, са ђаво лом као јед -
ном од глав них јуна ка, нема мно го зајед нич ког
са књи жев но шћу за дје цу” [...] Одре кав ши се угла-
в ном има ги на ци је зла, фан та стич но у лите ра ту -
ри за дје цу тешко оства ру је онај посеб ни интен -
зи тет, шокант ност, скан да ли зо ва ње разу ма и
спе ци фич ну пани ку, што оства ру је, по пра ви лу, у
лите ра ту ри за одра сле. Ти ефек ти тешко се могу
иза зва ти не само због помањ ка ња деструк тив -
ности у има ги на ци ји, него и због саме при ро -
де „кон зу ме на та” дјеч је књи жев но сти (Вуко вић
1979: 12–13 – иста као Д. П.).

У реле вант ним сту ди ја ма које су се бави ле
(хорор) фан та сти ком, попут пре крет нич ке –
Тодо ро вље ве (2010), исти ца на је ауто ре фе рен -

ци јал ност као њено реле вант но обе леж је, које
мало или нима ло про сто ра не оста вља (евен ту -
ал ној) педа го шко-дидак тич кој функ ци ји дела.2

Оту да не изне на ђу је рела тив но касни (пре ци -
зни је, недав ни) про дор хоро ра у срп ску књи -
жев ност за децу.3 Како пока зу је Тија на Тро пин,
у (запад но)европ ској књи жев но сти дела хоро -
ра у књи жев но сти за децу поја ви ла су се (уз
изве сна адап ти ра ња и семан тич ка убла жа ва ња
нај и зра зи ти јих еле ме на та ово га жан ра, попут
наси ља, смр ти, ефе ка та стра ха и сл.) седам де -
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ње у ком је изра зи ла мишље ње да бај ка нега тив но ути че на
пси ху дје те та, јер подр жа ва нераз ли ко ва ње реал ног и фан -
та стич ног, ства ра раз ли чи те кон фу зи је, уно си мисти ку у
дјеч је пред ста ве о сви је ту и иза зи ва осје ћа ње стра ха” (2018:
170 – иста као Д. П.).

2 „Нај пре, фан та стич но оства ру је посе бан учи нак на
чита о ца – страх, ужас или јед но став но радо зна лост – које
дру ги жан ро ви или књи жев ни обли ци не могу иза зва ти. Дру -
го, фан та стич но слу жи при по ве да њу [...] Нај зад, фан та стич -
но има и јед ну, на први поглед, тау то ло шку уло гу: омо гу ћа -
ва опи си ва ње фан та стич ног све та, који при том не посто ји
ван јези ка; опис и опи са но исте су при ро де” (Тодо ров 2010:
89). Сво је ста во ве у погле ду ауто ре фе рен ци јал но сти фан та -
стич не књи жев но сти Тодо ров (нешто рани је у сту ди ји) при -
ме ру је упра во лико ви ма који при па да ју пер со но ло шком
систе му (хорор) фан та сти ке – ђаво ли ма и вам пи ри ма као
само од но се ћим и само о дре ђу ју ћим језич ким зна ци ма – „не
само да ђаво ли и вам пи ри посто је искљу чи во у речи ма, него
и да једи но језик омо гу ћа ва пои ма ње оно га што је увек
одсут но – нат при род ног” (2010: 79).

3 Послед њих годи на, срп ски роман за децу карак те ри ше
све сме ли је пре и спи ти ва ње гра ни ца жан ро ва, тако да се,
поред „кано ни зо ва них” (и нај број ни јих) – аван ту ри стич ких
рома на и рома на који тема ти зу ју одра ста ње урба ног дете та
у савре ме ним живот ним окол но сти ма и све екс пан зив ни јих
рома на фан та сти ке (раз ли чи тих врста), те раз ли чи тих и
број них комер ци јал них нара ти ва поп кул ту ре, поја вљу ју и
неки жан ро ви који оду да ра ју од тра ди ци о нал ног кор пу са
срп ског рома на за децу, као што су рома ни стра ве и ужа са.
Иако башти не бога ту фол клор ну и лите рар ну тра ди ци ју,
хорор рома ни обич но нису код ства ра ла ца, али ни код кри -
ти ке, бива ли пре по зна ти као респек та бил на врста и углав -
ном су, a pri o ri, ети ке ти ра ни озна ком жан ров ске књи жев -
ности.



се тих годи на про шлог века,4 а у срп ској књи -
жев но сти – са вели ким кашње њем – нај пре пре -
во ди, а потом, сти дљи во, тек почет ком и у првој
деце ни ји XXI века, дела са неким еле мен ти ма
хоро ра (У. Петро вић,5 М. Тодо ро вић, И. Не -
шић), а пра ви (ујед но, у лите рар ном погле ду, до
сада нај у спе ли ји) пред став ни ци хорор рома на
за децу (награ ђе ни рома ни, о који ма ће у на -
став ку бити више речи) тек у послед ње две
годи не.6

Oчито, дошло је до одре ђе не рецеп циј ске
и ста ту сне про ме не односа пре ма овом типу

„жан ров ске” књи жев но сти,7 која је, тра ди ци о -
нал но, до ско ра a pri o ri про гла ша ва на мање
вред ном. Страх као глав ни инте гра тив ни чини -
лац у кон сти ту и са њу хорор дела, уз одре ђе не
хорор те ме, моти ве и лико ве – неу по ко је не ду -
хо ве, ожи ве ле лут ке, мон стру о зно хра ње ње као
начин одр жа ва ња егзи стен ци је оно стра ног би -
ћа и сл. (в. Todo rov 2010: 96–97), пре ва зи ла жен
је и убла жа ван у књи жев но сти за децу ху мор -
ним моду сом при ка зи ва ња пред ме та стра ха,
као и изве сном „хума ни за ци јом” демон ских
бића (уз задр жа ва ње ста ту са веч ног дете та,
пресли ка ва ње изве сних деч јих обли ка пона ша -
ња, начи на заба вља ња, пре те ра них и бур них
емо ци о нал них реак ци ја итд.).8 Међу тим, такво
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4 „Јасно је да су седам де се тих годи на, када је запо че то са
сти дљи вом про дук ци јом књи жев но сти стра ве и ужа са за нај -
мла ђе, жан ров ски чисти при ме ри и даље били резер ви са ни
за одра сле или у нај ма њу руку за омла ди ну; међу тим, уоч -
љи во је да се током вре ме на раз ви ла про дук ци ја књи га наме -
ње них мла ђој публи ци – реци мо, прет пу бер тет ској – а са
свим типич ним жан ров ским обе леж ји ма” (Тро пин 2016:
377), уз њихо ву сво је вр сну „депе да го ги за ци ју”.

5 Рома ни Уро ша Петро ви ћа, понај пре Пети леп тир, у
коме су хорор еле мен ти нај о чи ти ји, не могу се без задр шке
у пот пу но сти укло пи ти у жанр хорор рома на, првен стве но
услед карак те ри стич ног спо ја хоро ра и хумо ра у њима, о
чему је већ писа но (в. Пеши кан Љушта но вић 2009: 55–70).
Упра во та њихо ва одли ка (при су ство хумо ра) оне мо гу ћа ва
њихо во јед но знач но жан ров ско (хорор) одре ђе ње: да би била
стра шна, опа сна и иза зи ва ла ужас, чудо ви шта ни на који
начин не сме ју да буду сме шна, убла же на или три ви ја ли зо -
ва на (уп. Оgnjanović 2014: 47). Слич но је и с рома ни ма Мине
Тодо ро вић и Ива не Нешић, који не иду даље од иза зи ва ња
стреп ње или бла ге језе у поје ди ним фабу ла тив ним сег мен -
ти ма.

6 Реч је о награ ђе ни ма рома ни ма – Црној пти ци Алек -
сан дре Јова но вић из 2020. (награ да Поли ти ки ног забав ни ка,
2021) и Тара ка ну Мил ке Кне же вић Ива шко вић, обја вље ном
2021. (награ да „Раде Обре но вић” Зма је вих деч јих ига ра,
2021, и награ да Поли ти ки ног забав ни ка, 2022), који су, ујед -
но, и пред мет ово га рада. Поја ва ових рома на, а потом и
награ де које су поне ли све до чи, очи то, о посте пе ној про ме -
ни ства ра лач ке пара диг ме и шире њу „кано ни зо ва них” жан -
ров ских окви ра рома на за децу, али и про ме ни у рецеп ци ји
и вред но сним пара ме три ма пре ма тзв. жан ров ској књи жев -
но сти, и, пре ци зни је, начи ну вред но ва ња хоро ра у кон тек -
сту књи жев но сти за децу. У рома ну Тара кан, реч је о деча ку

Миши, који се, невољ но, супрот ста вља инсек то ли ком пара -
зи ту, проф. Муха ру, који се хра ни иси са ва ју ћи свес(нос)т,
иску ство и мен тал ну сна гу из сво јих жрта ва када он напад -
не њего ву поро ди цу, а у Црној пти ци о девој чи ци Жељи, коју
уса мље ни дух деча ка поку ша ва да задр жи уза себе, у димен -
зи ји духо ва.

7 Оста ће, овом при ли ком, по стра ни, аргу мен та ци ја веза -
на за неа де кват ност тер ми на „жан ров ска” књи жев ност, а он
ће се кори сти ти, спо ра дич но, као тра ди ци јом намет ну то
(дака ко, не и нај бо ље) реше ње.

8 У јед ном од наста ва ка више дел ног, ујед но и јед ног од
првих вам пир ских сери ја ла рома на наме ње них деци, Мали
вам пир Анге ле Зомер Боден бург (Ange la Som mer-Boden burg),
тен зи ја се све вре ме оства ру је изме ђу оче ки ва ног и фак тич -
ког, Анто но вих пред ра су да о вам пи ри ма и њихо вих ствар -
них посту па ка: када се Антон спри ја те љи са дете том вам пи -
ром Руди ге ром и иде му у посе ту у њихо ву поро дич ну гроб -
ни цу, пре пад не га Руди ге ров ста ри ји (и насил ни ји) брат Лум -
пи, опа сно се при бли жив ши њего вом вра ту – у наме ри да
про ве ри тек стил ни састав њего вог џем пе ра; Анто на, пре -
стра вље ног тиме да ће на вам пир ској заба ви мора ти да пије
крв убр зо раз у ве ра ва вам пи ри ца Ана, нај мла ђа Руди ге ро ва
сестра, нуде ћи му – чоко лад но мле ко (доду ше, са роком
исте клим пре више годи на) и откри ва ју ћи му, узгред, да јој
више не тре ба, као ни цуц ла, коју је мора ла „да носи да би
јој изра сли лепи дуги очња ци” (2017: 42); после послу же ња
сле де игре – ска ка ње по вам пир ским ков че зи ма (2017: 44–
47), налик деч јем ска ка њу с кре ве та на кре вет, потом Иде
маца око тебе (49–54) итд.



адап ти ра ње фун да мен тал них жан ров ских еле -
ме на та ујед но пре ти деструк ци јом жан ра хорор
рома на – уко ли ко чудо ви ште није стра шно, де -
ло више није хорор (или барем не у пра вом
сми слу). Сто га су писци хоро ра уто ли ко опре -
зни ји када је о нара тив ним стра те ги ја ма моде -
ло ва ња демон ских лико ва реч. Као што уоча ва
Дејан Огња но вић, чудо ви ште у хоро ру мора би -
ти за стра шу ју ће, зло, опа сно и моћ но:

Иза зи вач зла је носи лац естет ске наме ре хо -
ро ра, на њему тај жанр почи ва, и зато се „мон -
струм” мора пред ста вља ти са стро гим пра ви ли -
ма, у супрот ном осо бе но ужи ва ње жан ра неће
бити иза зва но. При ро да чуде сног у хоро ру је ја -
сна: било да се ради о сабла сти, вам пи ру или не -
ком дру гом нат при род ном ство ру, он мора би ти
при ка зан тако да не буде три ви ја ли зо ван сво јим
поступ ци ма, наме ра ма или речи ма (ако уоп ште
гово ри); он мора да буде непри ја тељ ски на стро -
јен, са пре те ћим наме ра ма пре ма лико ви ма дела
[...] Тако ђе, мора бити довољ но моћан да сво је
наме ре спро ве де у дело (Ognja no vić 2014: 47).

У супрот ном, ефек ти стра ве (наго ве шта ја и
наслу ћи ва ња, импли цит них сиг на ла поре ме ћа -
ја реда, анти ци па ци је, стреп ње) и ужа са (екс -
пли цит не кон фрон та ци је са носи о цем зла), су -
шта стве ни за хорор, у пот пу но сти ће изо ста ти.

Жанр хорор рома на (и срод них му жан ро ва,
чији еле мен ти се, нерет ко, могу наћи амал га -
ми са ни са хоро ром) у свом исто риј ском раз во -
ју кре тао се не само у прав цу пре и спи ти ва ња
„неу пит них” кон це па та,9 већ и ка пре и спи ти ва -
њу базич них еле ме на та само га жан ра, те чудо -
ви ште (када је реч о књи жев но сти наме ње ној
„деци и омла ди ни”) од искон ског зла и пер -
сони фи ка ци је нај ве ћег стра ха сво јих жрта ва
(То Сти ве на Кин га [Step hen King], сре ди ном
осам де се тих), пре ко амби ва лент ног помоћ ни -
ка (први еле мен ти при сут ни су већ код Мери

Шели [Mary Shel ley], у Фран кен штај ну), ево лу -
и ра до заштит ни ка и нај бо љег при ја те ља дете -
та (тип ска ситу а ци ја више рома на, али и филм -
ских сце на ри ја), одно сно воље ног, демон ског
љубав ни ка (на при мер код Стефaни Мајер [Ste-
p he nie Meyer] у Сумрак саги) и супер хе ро ја (ко -
ји то поста је захва љу ју ћи упра во сво јим демон -
ским моћи ма).10 Таква неста бил на, „про теј ска”
кон цеп ту а ли за ци ја чудо ви шта пока за ла се по -
год ном за усло жња ва ње њего ве семан ти за ци је
када је оно доби ло але го риј ски трет ман и по -
ста ло сво је вр сни „поли гон” за пре и спи ти ва ње
одно са пре ма дру гом. 

Тако, у рома ну Тара кан Мил ке Кне же вић
Ива шко вић, почев од прве рече ни це („До четр -
на е сте годи не био сам убе ђен да нешто живи
испод мог кре ве та” – 2021: 5), то нешто, пред -
мет стра ха и про теј ски демон ски енти тет, пред -
ста вљен у две хума но ид не хипо ста зе – позно а -
до ле сцент ској (седам на е сто го ди шњи Mишин
супар ник око Нени не накло но сти, мисте ри о зни
и латент но опа сни Ана тол) и одра слој (проф.
Мухар), ево лу и ра испи су ју ћи читав раз вој ни
лук – од гађе ња „одврат ни, смр дљи ви Мухар”
(2021: 40) и неве ри це,11 пре ко амби ва лент но -
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9 Огња но вић исти че да је „јед на од основ них одли ка хоро -
ра упра во пре и спи ти ва ње ’неу пит них’ кон це па та”, при чему
„носи лац стра ве у хоро ру може, али и уоп ште не мора да
буде ’зао’, а рела ти ви за ци ја фигу ре ’мон стру ма’ упра во је
јед на од пози тив них, про гре сив них теко ви на модер ног хоро -
ра” (2014: 40).

10 О таквом кон цеп ту чудо ви шта више у: Перић 2015.
11 Миши ном бра ту Игња ту, када гово ри како је видео да

Мухар, испод оде ће, носи прља ве заво је из којих про ви ру ју
и испа да ју бубе и црви ћи (2021: 31) испр ва нико не веру је,
па ни јунак рома на, четр на е сто го ди шњи Михај ло – Миша.
Међу тим, с откри ва њем кау за ли те та изме ђу Муха ро вих
посе та деди и деди ног губит ка пам ће ња и све узна пре до ва -
ли је демен ци је, све до зати ца ња пре да то ра и жртве у чину
мон стру мо вог хра ње ња деди ном пси хич ком енер ги јом, не -
ве ри ца посте пе но пре ла зи из веро ва ња у ствар ност.



сти и насто ја ња да се, суче ља ва њем са стра хом,
упо зна дру ги, при хва та ња раз ли чи то сти, све до
раз у ме ва ња и емпа ти је (фока ли за то ра и на ра -
то ра рома на) пре ма мон стру му:

Осе тио сам сажа ље ње и поврх тога што ми се
није сви ђао [...] (2021: 76).

Он заси гур но има тај ну, закљу ча ну у срцу, а
нема с ким да је поде ли. И било ми га је жао,
упр кос све му (2021: 78).

Ана тол је дело вао баш тако, као момак и лута -
ли ца о коме се нико не ста ра, као уса мље ник и
лута ли ца (2021: 79).

Па ипак, при самом погле ду на њего во ста ње,
било ми га је жао [...] имао сам ути сак да ћу се
рас пла ка ти сва ки пут када га срет нем. Не од ужа -
са или стра ха, већ због туге која је из њега иси ја -
ва ла (2021: 94).

Могао сам отво ре но да му кажем да нећу да
се дру жим са њим. Но, нисам. Посто ја ло је не -
што, у мом одно су пре ма њему, што је нали ко ва -
ло сла сти „забра ње ног воћа”. Баш зато што ми
није било дозво ље но дру же ње са седам на е сто го -
ди шња ци ма, баш зато што је носио оре ол црни -
ла, баш зато што је – можда – био зао. Јер, ника -
да нисам био у при ли ци да се заи ста при бли жим
злу и упо знам га (2021: 95).

Он је лудак. При де лажљи вац и мани пу ла тор.
А опет, гајио сам чуд ну при вр же ност [...] Може
ли се воле ти чудо ви ште, питао сам се. Моје биће
се опи ра ло да успо ста ви бли скост са Ана то лом
[...] Ипак, иза њего ве чудо ви шно сти крио се –
мислио сам – уса мљен мла дић (2021: 138).

У том нео бич ном при ја тељ ству, Ана тол-чу до ви -
ште деча ку поста је цинич ни духов ни учи тељ,
мен тор и заштит ник од локал них силе џи ја.
Међу тим, зло има и сво је дру го, мање при јат -
но лице – уз др Џеки ла увек иде и њего ва сен -
ка, госпо дин Хајд – (недво сми сле но) зла ема -
на ци ја дру гог; уз Ана то ла посто ји и Мухар –
хибрид чове ка и инсек та:

Тај госпо дин, про фе сор Мухар, био је нај чуд -
ни ја поја ва коју сам до тада видео у широ ком
спек тру наших гости ју, род би не и ком ши ја: ви -
сок и врло мршав, са бусе ном непри род но црне
косе чији су пра ме но ви штр ча ли испод вели ког
шеши ра и под јед на ко црном бра дом. Огром не
нао ча ри за сун це закла ња ле су му пола лица.
Поврх све га, носио је црно оде ло и црне рука ви -
це, што је дело ва ло при лич но луц ка сто по јул ској
вру ћи ни. Један детаљ оду да рао је од општег
црни ла: кожна пер тла испод краг не кошу ље, уз
врат при тег ну та масив ном коп чом у обли ку ока.
Изгле да ло ми је као да ме та ствар посма тра
(2021: 27–28).

Откри ва ње дру го сти нара то ра води, у про -
цесу кон сти ту и са ња соп стве не субјек тив но -
сти, ка само спо зна ји – откри ва њу себе самог и
буђе њу само све сти: „Схва тио сам и вели ку ис -
ти ну о себи: био сам уса мље ник” (2021: 187).
Баш као и Ана тол. Међу тим, када схва ти да
Ана тол по ку ша ва да га одво ји од нове дру га ри -
це, Каће, а њу да пони зи (2021: 231–232), када,
у обли ку про фе со ра Муха ра живот но угро зи
деду и када нај ста ри ја ста нов ни ца Косан чи ће -
вог вен ца, де ве де се то го ди шња бака Олга, по -
сред ством сли ке из 1901. откри је да Муха ра зна
одав но, да је он крив за губи так разу ма њено га
оца, да су Ана тол и Мухар јед но,12 и, напо кон,
када он, у свој инсек то ли кој фор ми, напад не
малог Игња та, субјек тив ни нара тор (аут сај дер
Миша, љу би тељ хорор фил мо ва и сво је вр сни
осни вач лузер ске дру жи не) пре ла ма и одлу чу -
је „да Ана то ла ипак сматра[м] непри ја те љем”
(Kne že vić-Ivaš ko vić 2021: 191) и да му се су -
прот ста ви:
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12 „Чим сам га угле да ла са госпо ди ном Аксен ти је ви ћем
на мом пра гу, пре по зна ла сам га. Џабе је пустио оно ли ку
бра ду, џабе ста вио нао ча ри... Чак и после толи ко годи на...”
(Kne že vić-Ivaš ko vić 2021: 152).



Чак и да Игња ту буде добро – раз ми шљао сам
– не посто ји дру ги начин да се осло бо дим осе ћа -
ња кри ви це, али и Муха ра, осим освет нич ке
одма зде. Муха ру тре ба ста ви ти до зна ња да је
откри вен, казни ти га, оне спо со би ти га, уна ка зи -
ти, уби ти (216).

Тада реша ва да при зо ве Ана то ла и суо чи се са
њим. Видев ши на њему Муха ре ву амај ли ју,
Тара ка но во око, Миша је кида, схва та ју ћи, у
маг но ве њу да „не посто ји мла дић Ана тол, не
посто ји про фе сор Мухар. Одно сно не посто је
засеб но; Они су јед но” (2021: 240). Његов водич
на путу одра ста ња, мен тор у уса мље но сти, ду -
хов ни учи тељ и чудо ви ште које се хра ни све -
шћу инте лек ту а ла ца, запра во су раз ли чи ти по -
ло ви истог бића, које он воли и мрзи, сажа ље ва
и гади га се исто вре ме но.

Испи ту ју ћи при ро ду чудо ви шно сти, роман
пре и спи ту је и при ро ду зла – изван чита о ца и у
њему самом, као одго вор на пита ње како побе -
ди ти чудо ви ште, а не поста ти то и сам (в. 2021:
217). Конач но, поје ди нац, једи но суо ча ва њем
са соп стве ним стра хом, има шан си у бор би про-
тив њега. И то је уни вер зал на људ ска одли ка:

Прва дужност јед ног чове ка је и данас савла -
ђи ва ти страх. Ми се мора мо осло бо ди ти стра ха;
ми уоп ште мора мо ради ти дотле. Догод човек
не зга зи страх ногом, дотле су њего ве рад ње не
исти ни те, него под ле; па и мисли су му лажне;
он мисли као роб и подлац [...] Данас, као и увек,
пот пу ност њего ве побе де над стра хом одре ди ће
коли ко у њему има чове ка (Кар лајл 1988: 38).

Чудо ви ште, чак и када је лише но тали сма на,
и даље је опа сно и пре те ће, тако да њего во уни -
ште ње мора бити пот пу но. И тек тада, побе дом
над њим, Миша успе шно завр ша ва свој про цес
ини ци ја ци је, као и сво ју при чу. Чудо ви шност

про тив ни ка интен зи ви ра на је хибрид ним из -
гле дом – људ ским лицем инсек та: 

Онда сам га угле дао, боље рећи кра јич ком ока
при ме тио пре те ћи покрет: грба ву, висо ку сен ку,
која ми се нечуј но при ми ца ла с иви це кро ва.
Нисам је одмах видео у пуној вели чи ни, већ само
гла ву и нешто, што су могле бити ужа сно дефор -
ми са не руке. Оно мало месе чи не оба сја ло је
ство ре ње када се до пола узве ра ло: лоба ња са две
зја пе ће очне дупље, оиви че на вен цем дуге масне
косе, и обмо та на нечим што је личи ло на слој
про вид не пла сти ке. Иако је, у први мах, гла ва
под се ћа ла на мно го пута уве ћа ну гла ву инсек та,
пре по знао сам, са запре па шће њем, црте лица
про фе со ра Муха ра. У њима није било ника квог
зна ка људ ско сти, ника кве све сти. Тело је при па -
да ло обли ку живо та које није има ло везе са било
чиме, мени позна тим. Можда је то био оби чан
мрав, или бого мољ ка, или кућ на буба шва ба –
нисам знао. Али вели чи на је била застра шу ју ћа
(2021: 244–245).

Почи ње бор ба са мон стру мом, у којој деча -
ка одме њу је отац, да би је завр шио деда („деда
је задао конач ни уда рац” – 2021: 250), све те ћи
сестри ну смрт – у тре нут ку када дечак, магиј -
ским оруж јем – нео лит ским каме ним ножем –
зау век уни шта ва тали сман. Пред ста вљач ки,
сле де ћи хорор „пое ти ку погле да”, але го риј -
ским јези ком књи жев но сти, пре до че на је теза
архе тип ске кри ти ке (в. Frye 1979) да чове ку, у
свим њего вим живот ним фаза ма (дете – одра -
стао човек – ста рац), пред сто ји бор ба са (соп -
стве ним) чудо ви шти ма – шта год она пред ста -
вља ла („непри јат не неу ро тич не тежње” – нав.
пре ма Todo rov 2010: 145, одно сно „нездра во
функ ци о ни са ње, боле сно изо па че ње” – Dil
1991: 25, а у рома ну – опа сност демен ци је, или,
у мета фо рич ком зна че њу, живот не пре пре ке и
иза зо ви). Кон фрон та ци ја с уље зом неиз бе жна
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је (неза ви сно од њено га обли ка – бор бе, суо ча -
ва ња или само [могућности] доди ра – в. Ognja -
no vić 2014: 42). 

Интру зив на фан та сти ка увек испи су је тра -
јек то ри ју од одби ја ња до при хва та ња (Men del -
sohn 2008: 115),13 уно се ћи хаос, запре па ште ње,
окле ва ње и неси гур ност у сигур не про сто ре
живот не сва ки да шњи це (Isto: XXII). Нела год -
ност еска ли ра те уљез мора бити пора жен, а
јуна ци мора ју три јум фо ва ти да би се поно во
успо ста ви ла гра ни ца изме ђу ствар но сти и фан -
та стич ног. Уни ште ње уље за (мон стру ма) ујед -
но је и потвр да понов ног успо ста вља ња зако на
реда, дис кур зив ног сми ри ва ња и хар мо ни за ци -
је сим бо лич ког порет ка. У рома ну Тара кан, чу -
до ви ште је побе ђе но – али, како се откри ва у
Ана то ло вом писму, у епи ло гу (послед њем по -
гла вљу рома на), пора же но је (и пре суко бља ва -
ња) уз сво је вољ ни при ста нак, што је после ди ца
бли ско сти и љуба ви чудо ви шта пре ма уса мље -
ном деча ку, при по ве да чу рома на. Из пер спек -
ти ве чудо ви шта, а посред ством деча ка – адре -
са та, обја шњен је раз лог и исход суко ба:

Тре ба ло је да будеш само десерт. Не смем да се
везу јем за људе, не смем да волим. Поку ша вао сам
да ти скре нем пажњу са оно га што ће се дого ди ти
твом деди. То је тако ђе била гре шка. У мени је, а
да нисам знао, оста ло мало људ ско сти [...] Осим
тога, деце ни ја ма сам био сам. Заво лео сам те. Та
сла бост, рели кви ја из мог нека да шњег живо та,
погуб на је за мене [...] Тру дио сам се да те изо лу -
јем од остат ка све та. Хтео сам да будеш моје
дру го Ја [...] Смрт није могу ћа осим ако се пре пу -
стим гла ди, а и тада уми ра ње јако дуго тра је [...]
Умо ран сам. Нема ниче га што бих поже лео да
видим. Ско ро цело сво је бив ство ва ње про вео сам
цити ра ју ћи туђе мисли, пла ги ра ју ћи туђа иску -
ства. Моје зна ње је скуп зна ња свих мојих жрта -
ва. Толи ко сам умо ран, Мишо, да ћу ти допу сти -
ти да ми скра тиш муке (2021: 254, 256).

Смрт чудо ви шта запра во је сво је вр сно само -
уби ство уз помоћ дру гих. Деча ку је, на кра ју,
као дар (или про клет ство), оста вљен чароб ни
та ли сман – уз могућ ност да свој (услов но) бе -
смрт ни (одно сно, пара зит ски) живот гра ди на
иску стви ма (и по цену живо та) дру гих. И по
цену соп стве не чудо ви шно сти. А оста вље на му
је и књи га, Селин џе ров (J. D. Salin ger) Ловац у
ражи – лите рар ни при вид живо та и иску ства
које рас кри љу је сазнај не видо кру ге, али без ма -
ги је и у гра ни ца ма живот не огра ни че но сти људ -
ске егзи стен ци је. И још – уте ха нара ци је: мо -
гућ ност да се испри ча при ча о томе како во ле -
ти чудо ви ште (а како не поста ти јед но од њих).

Док је анта го ни ста Тара ка на хибрид но биће,
инсек то ли ки мутант,14 оно стра ни уљез у рома -
ну Црна пти ца кон цеп ту а ли зо ван је углав ном
у скла ду са лите рар ном (и, нешто мање, фол -
клор ном) тра ди ци јом при ча о духо ви ма – то је
дух деча ка, отпри ли ке вршњак глав не јуна ки -
ње, два на е сто го ди шње Жеље, „можда годи ну
ста ри ји” (Jova no vić 2020: 52). Aуторка је ода -
бра ла енти тет демо но ло шког семи о тич ког си -
сте ма који је лите рар на тра ди ци ја јасно коди -
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13 „The rhythm of the intru sion fan tasy is a cycle of suspen -
sion and rele a se, latency and esca la tion, hesi ta tion and remor -
se les sness” (Men del sohn 2008: 115).

14 Химе рич ном при ро дом мутан та и пита њем мута ци је
бави се Ран ко Муни тић: „нат чо вјек или атро фи ра ни полу чо -
вјек – мно го више или мно го мање од обич ног људ ског ство -
ра – мутант поста је зани мљи ва иде а тив на при зма кроз коју
се пре ла ма ју раз ли чи те визи је оног што нам пред сто ји [...]
мутант се до данас наме ће као ениг ма про во ка тив на и бога -
та диле ма ма: што је запра во тај створ [...] изми је њен не про -
це сом (ево лу ци ја), већ ско ком (мута ци ја), каквим ли вањ -
ским и уну тар њим посље ди ца ма рађа измје на њего вог бића,
у којој га мје ри све то уда ља ва од људ ског про то ти па тек
услов но и ријет ко доди ру ју ћи могућ ност неког раз ли чи тог,
савр ше ни јег обли ка посто ја ња? Или, дру гим рије чи ма: гдје
лежи гра ни ца коју антро по морф ни пси хо фи зич ки орга ни -
зам не може пре ко ра чи ти а да се не пре тво ри у нешто бит но
раз ли чи то од људ ског?” (1986: 114–115 – иста као Р. М.).



фи ко ва ла – реч је о „неу по ко је ној души” (Todo -
rov 2010: 97), духу два на е сто го ди шњег деча ка
Вука, који није пре шао у дру гу димен зи ју, оста -
ју ћи веч но везан за про стор свог гро ба и гро -
бља, непо се ћи ван и – неиз ре ци во уса мљен. Та
уса мље ност послу жи ла је као пове зни ца изме -
ђу лика јуна ки ње рома на, која се после смр ти
оца повла чи у себе и оса мљу је, и напу ште ног
духа деча ка, настра да лог у паду са рин ги шпила.

Вуков дух нај пре се Жељи поја вљу је у сну,
потом у виду сен ке која је пра ти по гро бљу док
посе ћу је очев гроб, да би јој се, напо кон, пока -
зао у лику који је имао за живо та када она, на
његов наго вор, са гро бља узбе ре белу хри зан те -
му. Саод но сно тра ди ци ји, све што се нала зи на
гро бљу при па да мртви ма те она, нео пре зно,
ини ци ра кон такт с оно стра ним и отва ра кому -
ни ка циј ски канал, осло ба ђа ју ћи га из „димен -
зи је духо ва”.15 При том, дух деча ка кон цеп ту а -
ли зо ван је сим би о зом тра ди ци о нал них пред -
ста ва о мртви ма и еле ме на та попу лар не кул ту -
ре (нара ти ва о сусре ту с духо ви ма, екра ни зо -
ваним у филм ским сери ја ли ма Пара нор мал на
актив ност, Астрал на под му клост, (псе у до)до -
ку мен тар ним еми си ја ма попут Укле те куће,
Лов аца на духо ве, Пре жи ве ти пара нор мал но...
ру бри ка ма поје ди них табло и да, при ло зи ма са
пор та ла, тек сто ви ма са дру штве них мре жа и
сл.). Деча ко ва лими нал ност (ни међу мртви ма,
ни у све ту живих) одго ва ра узра сној лими нал -
но сти девој чи це (два на е сто го ди шња ки ња, на
пра гу адо ле сцен ци је), док Жељи на веза ност за
недав но настра да лог оца, потре ба да кому ни -
ци ра с њим (Jova no vić 2020: 38) и уда ља ва ње од
свог при мар ног соци јал ног окру же ња (мај ке и
школ ских дру го ва) дово де до збли жа ва ња с ду -
хом деча ка.

Сва ки кон такт живих и мртвих, у тра ди ци о -
нал ној кул ту ри, пока зу је се као потен ци јал но

опа сан. Та опа сност пре но си се и на савре ме но
дру штво, лише но чвр стих гра ни ца и вред но -
сних систе ма. Човек пост мо дер не кул ту ре суо -
ча ва се са тео риј ским и фак тич ким уки да њем
систе мом бинар них кла си фи ка ци ја, на коме је
прет ход ни (тра ди ци о нал ни) вред но сни систем
био засно ван:

Јед на од нај оп шти јих, тра ди ци о нал них кла си -
фи ка ци ја засно ва на је на потре би да се стро го
раз дво је супрот ста вље ни доме ни као што су не-
бо –зе мља, бог –чо век, живот –смрт; мушко –жен -
ско; кул ту ра –при ро да. Међу овим опо зи ти ма,
као чвр стим тач ка ма, лежи аморф ни, лими нал -
ни свет „поме ша них” фор ми – без о бли чан, отво -
рен за нај ра зли чи ти је ком би на ци је, без јасног
обри са и иден ти те та. Он је добро до шао кад је
при вре мен, као на при мер у свет ко ви на ма или
ства ра лач кој умет нич кој екста зи, ина че, као
„ево ка ци ја хао са”, лими нал ни, гра нич ни про стор
иза зи ва страх (Đor đe vić 2009: 421). 

Бића која оби та ва ју у зони лими нал но сти
(духо ви, вам пи ри, мон стру ми...), тра ди ци о нал -
но иза зи ва ју страх, поста ју ћи и сама „сна жне
мета фо ре ста ња ’ни овде – ни онде, ни тамо –
ни ова мо’” (Isto: 421). Међу тим, хро но топ ли -
ми нал ног мења све оне који у њега зако ра че.
Вуков свет, у виду „огром ног луна-пар ка” (Jova -
no vić 2020: 62), који наиз глед, пру жа Жељи нео -
гра ни че ни свет заба ве, али и пре ти да је зау век
задр жи у себи – све чешће јој је у мисли ма, док
ово зе маљ ске при ја те ље забо ра вља, а слат ки ши
и посла сти це које је про ба ла у Вуко вом луна-
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15 Етно лог Сло бо дан Зече вић обја шња ва оби чај поди за ња
спо ме ни ка и сађе ња биља ка на гро бу веро ва њем „да се душа
може вечи то веза ти за гроб или за поје ди не пред ме те у бли -
зи ни гро ба, наро чи то за дрве ће и камен”, из чега је поте као
„оби чај да се на гро бу сади дрво као нови стан за покој ни ко -
ву душу” (Зече вић 2007: 19) или каква жбу на ста биљ ка (нај -
че шће ружа).



-пар ку чине да сва ко днев на хра на има „укус
кар то на” и иза зи ва јој муч ни ну (Isto: 71). Узи -
ма ње хра не и пића мртвих и риту ал ни забо рав,
у семан ти ци обре да, неиз о став но су веза ни с
рас ки да њем прет ход ног ста ња и отпо чи ња њем
новог (уп. Eli a de 1970: 112). Како узраст од два -
на ест годи на карак те ри ше ини ци ја ци ја у пу -
бер тет (Ван Генеп 2005: 100), мали дух са скри -
ве ним наме ра ма (да Жељу веч но задр жи за себе
и код себе), који је настра дао баш у том узра сту
– биће је веч не лими нал но сти. 

Иску ше ња оно стра но сти (фаза сепа ра ци је)
мора ју бити пре по зна та и успе шно савла да на
како поје ди нац – ини ци јанд не би остао „загла -
вљен” у веч ној лими нал но сти, и како би, у на -
ред ној фази (реа гре га ци је), задо био нови иден -
ти тет и ста тус.16 Струк ту ра обред ног сце на ри -
ја, у осно ви, одре ди ла је и струк тур ну схе му
фан та стич ног нара ти ва:

На почет ку при по ве сти ста ње је увек ста бил -
но, лико ви чине кон фи гу ра ци ју која може бити
покрет на, али ипак темељ ни број обе леж ја оста -
је недир нут. Реци мо, дете живи у окри љу поро -
ди це; оно је део јед ног микро дру штва које има
соп стве не зако не. Потом се дога ђа нешто што тај
мир нару ша ва и ква ри рав но те жу (или, ако хоће -
те, ства ра нега тив ну рав но те жу); тако дете из
овог или оног раз ло га напу шта поро ди цу. На кра -
ју при че дете се, пошто је савла да ло мно ге пре -
пре ке и већ одра сло, вра ћа роди тељ ској кући.
Рав но те жа се тада изно ва успо ста вља, али није
јед на ка оној с почет ка (Todo rov 2010: 155).

Нај пре, Жеља је начи ни ла „почет ну гре шку”,
убрав ши белу хри зан те му са гро бља. Потом,
огре ше ња о култ мртвих нижу се и даље: она се
ода зи ва на позив оно стра ног, пушта у свој жи -
вот дух поги ну лог деча ка, даје му нару кви цу
при ја тељ ства коју је доби ла од Луке, оглу шу је

се о упо зо ре ња сво је мај ке и гро ба ра Миће, једе
забра ње ну хра ну, зане ма ру је Жиле то во упо зо -
ра ва ју ће режа ње... Мре жа оно стра ног око ње
све се више сте же.

Дете дух у њој не буди страх,17 иако би, саод -
но сно жан ров ским кон вен ци ја ма, тре ба ло да се
„дру гост опа жа као пре те ћа и потен ци јал но
уни шти тељ ска [...] јер у супрот ном естет ска на -
ме ра хоро ра – иза зи ва ње стра ве – неће бити
испу ње на” (Ognja no vić 2014: 43, иста као Д. О.).
Па ипак, њего ве наме ре су опа сне – он жели
зау век да је одве де у свој свет – поку ша ва да је
нама ми на рин ги шпил на којем је и сам поги -
нуо како би она могла оста ти са њим и не пушта
је да оде из димен зи је с „дру ге стра не гро бља”
(Jova no vić 2020: 62). Уви дев ши опа сност („Ко -
нач но је схва ти ла. Вук је био тај кога је тре ба -
ло да се пла ши” – Isto: 121), Жеља схва та да је
пре ва ре на („Зна ла је да је Вук лагао. Где год се
њен тата нала зио, зна ла је да није овде” – Isto:
126), да њен поги ну ли отац није остао у гра нич -
ним про сто ри ма изме ђу два све та и одлу чу је да
се супрот ста ви Вуку. Кон фрон та ци ја с дру гим
била је ујед но и сукоб са самом собом, соп стве -
ним стра хо ви ма и неспрем но шћу да се при хва -
ти нова реал ност (без оца). Онда је усле ди ло
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16 „Посве ће ник који дожи вља ва про ме ну ста ту са мора се
прво одво ји ти од сво је почет не уло ге [...] После ’обре да одва -
ја ња’ сле ди интер вал дру штве не без вре ме но сти [...] Општа
карак те ри сти ка таквих обре да мар ги нал но сти [...] јесте да се
посве ће ник држи физич ки одво јен од обич них људи [...]
Конач но, у тре ћој фази, посве ће ник се вра ћа у сва ко днев но
дру штво и при дру жу је се сво јој новој уло зи” (Lič 2002: 115,
116).

17 Физич ка карак те ри за ци ја духа деча ка, осим крат ке
оде ће усред зиме, на први поглед не побу ђу је страх – опи -
сан је као типич но дете: „Глас му је био нека ко мек и топао.
Одме ри ла га је. Био је њених годи на, можда годи ну ста ри ји.
Нај чуд ни је на њему била је њего ва оде ћа. Маји ца са крат -
ким рука ви ма избле де ле боје, с ликом којо та, и лет ње беж
бер му де” (Jova no vić 2020: 52).



раз у ме ва ње. После Вуко ве поги би је, вра та оно -
стра ног се чита о цу за тре ну так ука зу ју у при чи
настра да лог деча ка: 

Про бу дио сам се овде, сам. А онда сам угле -
дао ту чуд ну све тлост и очи су ме забо ле ле. Тре -
ба ло је да про ђем кроз њу, да одем даље. Али
нисам хтео (Isto: 80). 

На њено зна ти жељ но пита ње зашто није пре -
шао, Вук поста је агре си ван. Недо ста ју ћи одго -
вор на сво је пита ње уско ро ће схва ти ти и сама
– то је зато што се боји, баш као и она сама – но-
вог почет ка, новог вида егзи стен ци је. Истрг нув -
ши заса ђе ну хри зан те му из коре на, она ки да и
везу са њим, али све јед но оста је крај њега, хра -
бре ћи га у послед њим тре ну ци ма пре одла ска:

Вук је пенио од љут ње и немо ћи. Ипак, и
поред тога, у њего вим очи ма виде ла је нешто
дру го. Лепо је виде ла. Био је то страх. Страх од
тог про ла за, страх од оно га што ће тамо да нађе.
[...] Није му опро сти ла, нити је мисли ла да ће
ика да бити у ста њу. Али, сада је ста јао поред ње,
пре пла шен и сам. Није могла само да оде. Осим
тога, пола ко је поста јао неви дљив пред њеним
очи ма.

– Немој да се пла шиш. [...]
– Поне кад само тре ба да пре ста неш да бе -

жиш. Онда схва тиш да то од чега си бежао и није
тако стра шно. Ја сам поред тебе, не бри ни (Jova -
no vić 2020: 129, 131).

Вук одла зи зау век, а Жеља се вра ћа кући,
успо ста вља бољи однос са мамом и при хва та
оче ву смрт (Смрт ника да није фер, и они што
оста ју мора ју то да при хва те и наста ве даље –
Isto: 138 – иста кла А. Ј.), обна вља при ја тељ ство
са Луком, а (сим бо лич ки) баца на земљу хри -
зан те мин цвет.

Схва тив ши да „духо ви су моћ ни само оно ли -
ко коли ко им дозво ли мо” (Isto: 102), Жеља ујед -

но спо зна је соп стве ну сна гу. Емпа ти ја пре ма
оно стра ном – деча ку духу – омо гу ћа ва јуна ки -
њи да уви ди да се иза опа сног там ни ча ра из све -
та духо ва кри је само уса мље ни дечак који се
боји пре ла ска. И, огле дал ском рефлек си јом,
схва та да је и сама – уса мље на девој чи ца, коју
је оче ва смрт деста би ли зо ва ла и зау ста ви ла у
про це су одра ста ња. Оно стра ни (стра хом заро -
бље ни) „уљез” ула зи у све тлост, а она – у нову
живот ну фазу, сва ко за себе испи су ју ћи пут –
од одби ја ња до при хва та ња (Men del sohn 2008:
115). На тај начин, избег ну та је ситу а ци ја „до -
брог” или „лошег” уље за (Isto: 157), или пак ам -
би ва лент ног (чудо ви ште је, поно во, одраз глав -
ног лика), а интер пре та тив не могућ но сти своде
се на евен ту ал но пси хо ло шко тума че ње про це -
са бана ли за ци је – пси хо ло шког „ока ме њи вања”,
зау ста вља ња у јед ној живот ној фази (по сле ди -
ца тра у ме услед оче ве смр ти), а потом и њеног
успе шног пре ва зи ла же ња, побе дом над соп -
стве ним стра хом уз подр шку бли ских осо ба:

Лими нал на ситу а ци ја у којој мора да начи ни
кона чан избор у одно су на при пад ност ово стра -
ном или оно стра ном све ту дово ди је до сво је вр -
сног раз ре ше ња уну тар њег кон флик та. Све оно
што је важно, а за шта су осно ва љубав и подр -
шка, иако скрај ну то и забо ра вље но при сусре ту
са смр ћу, откри ва се као нај де ло твор ни ји лек у
пре ва зи ла же њу и при хва та њу губит ка (Јели сав -
чић 2021: 182).

Одби ја ње вар љи ве хедо ни стич ке ствар но сти
фан та стич но га све та (димен зи је духо ва), про -
на ла же ње сна ге да се и после губит ка и пси хо -
ло шке стаг на ци је наста ви са живо том, таквим
какав је – про жет неми нов ним губи ци ма, тугом
и раз о ча ра њи ма (упр кос томе), јед на је од
основ них афир ма тив них теза овог рома на.
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Иако неу јед на че на по сво јој умет нич кој вре -
д но сти,18 оба рома на пред ста вља ју нара ти ве
који, на себи свој ствен начин, тема ти зу ју иску -
ше ња одра ста ња кроз суче ља ва ње са сво јим
стра хо ви ма и њихо во пре ва зи ла же ње кон фрон -
та ци јом, раз у ме ва њем и побе дом над соп стве -
ним (пси хо ло шким) чудо ви шти ма (сазре ва ња).
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18 Роман Тара кан је струк тур но ком плек сни ји, фабу ла -
тив но интри гант ни ји, садр жин ски, интер тек сту ал но и кул -
ту ро ло шки бога ти ји, лите рар но (пре све га, карак те ро ло шки,
а потом и у погле ду карак те ри за ци је лико ва) успе ли ји, док
је Црна пти ца, еви дент но, у тех нич ким, језич ко-стил ским,
семан тич ким и естет ским аспек ти ма – обе ћа ва ју ће дело
почет ни ка.



Дра го љуб Ж. ПЕРИЋ

СТРА ТЕ ГИИ МОДЕ ЛИ РОВ КИ 
ДЕМО НИ ЧЕ СКИХ СУЩЕСТВ 

В СОВРЕ МЕН НОМ СЕРБ СКОМ РОМА НЕ
УЖА СОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Резюме

В настоящей статье мы сде ла ем попытку объяснить
раз личные нар ра тивные про це дуры моде ли ро ва ния
пер со на жей мон стров. Полу ча ется, что и вдет ско мро -
ма не ужа сов тоже, оди на ко во как и в рома не ужа сов

для взрослых, образ чудо вища под хо дит к разным ти -
пам семан ти ров ки: пре жде все го, он ста но вится зна -
ком ина ко во сти, слу жащим для отно ше ние к дру гом
(его позна ни ем, сопе ре жи ва ни ем с ним, принятием
раз но о бра зия и т.п.), a в то же время – он кон сти ту и -
ру ет самый субъект. Про ти во стояние  чудо вищуи пре -
о до ле ние стра ха в рас сма три ва емых рома нах неиз бе -
жно при во дит геро ев к сво е о бра зной ини ци а ции и
позна нию себя в этом про цес се.

Ключевые сло ва: жанры ужа сов, нару ши тельная
фан та сти ка, дет ская лите ра ту ра, чудо вище, ина ко -
вость, страх, субъект, про ти во стояние , сим во ли че ский
порядок 
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САЖЕ ТАК: Во оваа ста ти ја се освр ну ва ме кон фан -
та стич ни от роман Све тли на та на Сатур на та од со -
вре ме на та маке дон ска автор ка Кри сти на Димов ска. Се
рабо ти за фан та сти чен роман, кој е дотол ку поин те ре -
сен, затоа што се рабо ти за роман кој може ме да го
под ве де ме под жан рот ’епска фан та сти ка за мла ди’.
Рома нот е зна ча ен и затоа што овој под жа нр е редок
во маке дон ска та кни жев ност за деца и мла ди, но раду -
ва фак тот што сè повее писа те ли во Маке до ни ја се свр -
ту ва ат кон него, све сни за инте ре сот на мла ди те чита -
те ли. Ина ку, во ста ти ја та, нај пр вин се освр ну ва ме кон
дефи ни ра ње на жан рот фан та сти ка и него ви от под жа -
нр епска фан та сти ка и сле деји ги свет ски по зна ти те
иска жу ва ња за него, е се оби де ме да ги издво и ме/пре -
по зна е ме него ви те еле мен ти во рома нот на Кри сти на
Димов ска. Сето тоа е резул ти ра со поста ву ва ње/дефи -
ни ра ње на оска та ’све тли на-тем ни на’ во рома нот и
нив ни те импли ка ции врз деј ство то/лико ви те, за на
крај да се вос по ста ви знак на коре ла ци ја и со Јун гов -
ски от архе тип на сен ка та. 

KЉУЧНЕ РЕЧИ: епска фан та сти ка, роман за мла -
ди, Кри сти на Димов ска

Жан рот – епска фан та сти ка

Во оваа науч на сту ди ја, нај пр вин е пону ди -
ме само некол ку добро селек ти ра ни дефи ни -
ции на жан рот епска фан та сти ка. Но, за да го
напра ви ме тоа, нај пр вин тре ба да го ела бо ри -

ра ме накрат ко жан рот фан та сти ка, како мати -
чен жанр од кој потек ну ва под жан рот епска
фан та сти ка. Гене рал но земе но, жан рот фан та -
сти ка се оби де ле да го дефи ни ра ат мно штво
тео ре ти ча ри, трг ну вај чи од Ц. Тодо ров, Џек сон,
Хјум, Егоф, Кемп бел, Смит, Доналд сон, Мич -
ко, Кро форд, Доне хју и мно гу дру ги. 

Џек сон (Jac kson 2002) ја дефи ни ра фан та -
сти ка та како „кни жев ност на жел ба та”, што
функ ци о ни ра за да ком пен зи ра за недо ста то -
кот што про из ле гу ва од кул тур ни те огра ни чу -
ва ња. Метјуз (Mat thews 2002) вака ја дефи ни -
ра фан та сти ка та како фик ци ја која пре ди зви -
ку ва чуде ње пре ку еле мен ти те на нат при род -
но то или нево змо жно то. Армит дава доста ши -
ро ка дефи ни ци ја: 

Уто пи ја, але го ри ја, басна, мит, науч на фан та -
сти ка, при ка зна за духо ви те, все лен ска опе ра,
пато пис, готи ка, сај бер панк, маги чен реа ли зам;
спи со кот не е исцр пен, но ги опфаа повеето
начи ни на фик ци ја диску ти ра ни во оваа кни га
како ’фан та зи ја’ (Armitt 2005). 

Ток му послед на ва дефи ни ци ја ни го демон -
стри ра глав ни от про блем: речи си е нево з мо -
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жно да се фор му ли ра дефи ни ци ја која ги опфа -
а сите слу чаи на фан та стич но то во лите ра ту ра -
та и сè уште ја задр жу ва упо тре ба та како гене -
рич ка кла си фи ка ци ја. При дефи ни ра ње то на
жан рот фан та сти ка, Ате бе ри (Atte bery 1992)
твр ди дека нај со о две тен при стап при гене рич -
ка та кате го ри за ци ја на жан рот е моде лот на
тнр. неја сни мно же ства, што зна чи дека жан ро -
ви те не се дефи ни ра ат со гра ни ци, туку со цен -
та рот. Кате го ри ја та има јасен цен тар, но и гра -
ни ци кои неза бе ле жли во се засен чу ва ат. Ток му
на тие засен че ни гра ни ци, Ате бе ри про нао -
а/сме сту ва нај го лем број дела кои при пааат на
фан та сти ка та. Без пре тен зии да ги наве ду ва -
ме/ела бо ри ра ме повеето или сите дефи ни ции
кои се даде ни за фан та сти ка та како жанр, тре -
ба да се истак не и дека жан рот ’фан та сти ка’ се
раз ви во мно гу под жан ро ви, а меу нај у спе шни -
те се фан та зи ја та за мла ди (адо ле сцен ти) и
епска та фан та зи ја. Раз ли ка та меу нив е глав но
во нив ни от сетинг и цел на та публи ка. Епска та
фан та зи ја спаа во кате го ри ја та висо ка фан та -
зи ја (High fan tasy), пора ди неј зи ни от реа ли сти -
чен секун да рен свет (Mič ko 2014).

Што се одне су ва до епска та фан та сти ка, на
неа не смее да се гле да како на мино рен жанр
кој тре ба да се наоа на мар ги ни те на лите ра ту -
ра та, од при чи на што таа тре ти ра мно гу ком -
плек сни теми. Спо ред Сил ве и ра (Sil ve i ra 2015:
47), таа прет ста ву ва кри ти ка на опште ство то во
сите него ви сфе ри. Хен сон (Hen son) ја дефи -
ни ра фан та сти ка та пре ку сетин гот, па спо ред
тоа таа пра ви и сво е вид на кла си фи ка ци ја на
епска та фан та сти ка:

Епска фан та сти ка е жанр дефи ни ран спо ред
него ви от опсег и херој ски те аван ту ри на него ви -
те лико ви, но нај те мел но е дефи ни ран спо ред
него ви от сетинг. Има широк спек тар на под жан -

ро ви во фан та сти ка та како цели на, кате го ри зи -
ра ни обич но спо ред видот на све тот во кој е сме -
сте на при ка зна та, видот и опсе гот на маги ја та во
него, како и спо ред видо ви те фан та стич ни су -
ште ства (2020).

Карак те ри сти ки на жан рот епска 
фан та сти ка

Збо ру ваји за карак те ри сти ки те на епска та,
или high fan tasy, нео п ход но е да се потен ци ра
дека таа е широк под жа нр на фан та сти ка та што
во дене шно вре ме опфаа раз лич ни видо ви фик -
ци ја. Сепак, тра ди ци о нал ни те инди ка то ри за
епска фан та сти ка вклу чу ва ат првен стве но
поста ву ва ње на изми слен свет и упо тре ба на
спе ци фич ни вна тре шни пра ви ла и логи ка. Не -
кои типич ни карак те ри сти ки од епска та фан -
та сти ка вклу чу ва ат фан та стич ни лико ви, маги -
ја или маепсни штво/вол шеп ство, изми сле ни
јази ци, пату ва ње/потра га, теми за адо ле сцен ти
и раз лич ни нара ти ви. Детал но при ка жа ни те
све то ви од епска та фан та сти ка може повее или
помал ку тесно да се засно ва ат на реал ни от свет
или на леген ди, изми сле ни или пара лел ни све -
то ви кои се засен чу ва ат во алтер на тив на исто -
ри ја. Нели не ар но то рас ка жу ва ње е уште еден
важен аспект. Сосе ма е воо би ча е но во епска та
фан та сти ка да се испре пле ту ва ат број ни наста -
ни исто вре ме но и пара лел но. Доста често,
лико ви те поч ну ва ат да деј ству ва ат заед но,
откол ку што се раз дво ју ва ат и отфр ла ат. Така,
чита те лот сле ди голем број при ка зни, на кра јот
истка е ни во еден јазол. Во тра ди ци о нал на та
епска фан та сти ка, повеето при ка зни се рас ка -
жа ни од глед на точ ка на еден гла вен хе рој.
Исто така, често има све сен, мисти чен учи тел,
повр зан со јунг ски от архе тип на мудар ста рец.

СВЕТЛИНАТА И ТЕМНИНАТА ВО РОМАНОТ СВЕТЛИНАТА НА САТУРНАТА ОД КРИСТИНА ДИМОВСКА
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Голе ми на та на при ка жа ни те наста ни обич но се
изра зу ва во сите погле ди – гео граф ски (деј ство -
то опфаа земја, кон ти нент, цел свет или некол -
ку све то ви), хро но ло шки (аван ту ри те тра ат со
месе ци, годи ни, веко ви), кван ти та тив но (лико -
ви те не уби ва ат само еден змеј или демон – се
рабо ти за десе ти ци и сто ти ци) и ситу а ци о нал -
но (гигант ски те вој ски се суди ра ат во жесто ки
бит ки, уни вер зал но то Зло ја враа сво ја та мо.
Дру га суштин ска карак те ри сти ка е иде ја та за
фун да мен тал но спро тив ста ву ва ње помеу
добро то и зло то. Р. Хелмс забе ле жу ва дека фан -
та зи стот е огра ни чен во „све ти от анта го ни зам”,
лико ви те можат да бидат во исто вре ме добри
или лоши, бели или црни, не постои злат на та
сре ди на (Pavelyeva – Lysanets 2018). Во
сфаање то на сушти на та на епска та фан та сти ка,
Доналд сон ја при ме ну ва антро по ло шка та тео -
ри ја, и спо ред него мета фо рич ка та при ро да на
епска та фан та сти ка ги повр зу ва луето дури и
ако јази кот, кул ту ра та, раса та, гео граф ски те и
исто ри ски те аспек ти се раз лич ни. Ова се слу -
чу ва затоа што чове штво то спо де лу ва нешто
заед нич ко: сони шта та. Како што нагла су ва
авто рот, сони шта та можат да го нате ра ат чове -
кот „да го спо де ли сво и те стра во ви, мои, ира -
ци о нал ни возбу ди, зака ни, раз де ле ни љубо ви и
маки (Donald son 2015). На овој на чин, јуна кот
во епска та фан та сти ка ста ну ва носи тел на
колек тив на та свест и совест. Спо ред Лукас,
епски от херој, стро го кажа но, нико гаш не е
инди ви ду а лец. Тра ди ци о нал но се сме та дека
една од суштин ски те карак те ри сти ки на епот е
фак тот дека него ва та тема не е лич на суд би на
туку суд би на та на заед ни ца. Во оваа пер спек -
ти ва, епски от херој има долж ност да се постиг -
не она што не е само повр за но со лич ни пра ша -
ња, туку што исто така се одра зу ва ситу а ци ја на
цела та заед ни ца (Lukás 1983).

За рома нот Све тли на та на Сатур на та
од Кри сти на Димов ска

Рома нот Све тли на та на Сатур на та од Кри -
сти на Димов ска1 е обја вен 2019 годи на, како
изда ние на изда вач ка та куа Ars libris, дел од
Арс Лами на  публи ка ции, Ско пје, Р. Маке до -
ни ја. Кни га та, спо ред сво ја та струк ту ра, прет -
ста ву ва жан ров ски хибрид, што тре ти ра тема
која ина ку при паа на епска та фан та сти ка.
Рома нот е сло е вит и екс пе ри мен та лен и е на -
ме нет за чита те ли со тео ри ски ком пе тен ции, но
и за публи ка која би го дожи ве а ла тек стот како
една заво дли ва и интри гант на при ка зна. Во
него, Димов ска ги пре и спи ту ва гра ни ци те меу
жан ро ви те, што го пра ви рома нот да биде жан -
ров ски флу и ден. Таа ино ва тив ност ста ну ва по -
ја сна ако во тек стот се пре по знае повр за но ста
со јапон ска та ани ме-кул ту ра (со рефе ри ра ње
на позна ти те ани ми ра ни сери ја ли Fus hi gi Yuugi
(Таин стве на при ка зна, 1992) и Sai un ko ku Mono -
ga ta ri (При ка зна за Саи ун ко ку, 2009), вклу чу -
ваји ја и умет но ста на стри пот.2

ЧИНИ И ПАУЧИНА – ЕЛЕМЕНТИ ГОТСКОГ У БАЈЦИ И ФАНТАСТИЦИ
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1 Кри сти на Димов ска (1987) е истра жу вач на крат ки те
жан ро ви и на дет ски от фол клор на Одде лот за етно те а тро -
ло ги ја и фол кло ри сти ка при Инсти ту тот за фол клор „Мар -
ко Цепен ков”, Уни вер зи тет „Св. Кирил и Мето диј”, Ско пје.
Доди плом ски те, пост ди плом ски те и док тор ски те сту дии ги
завр ши ла на Кате дра та за општа и ком па ра тив на кни жев -
ност при Фило ло шки от факул тет „Бла же Коне ски” во Ско -
пје. Има обја ве но мно гу број ни науч ни тру до ви на маке дон -
ски и на англи ски јазик во печа те ни и во елек трон ски спи -
са ни ја. Автор е на пред го во рот кон вто ри от том на сред но -
ве ков на епска и лир ска пое зи ја во изда ние на изда вач ка та
куа Арс Лами на. Све тли на та на Сатур на та е неј зин прв
роман, кој беше про мо ви ран во мај, 2019 годи на, за вре ме
на 31. изда ние на Сае мот на кни га та, на штан дот на Арс
Лами на и Lite ra tu ra.mk.

2 Кри сти на Димов ска: Све тли на та на Сатур на та е кни -
жев но пату ва ње слич но на виде о и гра, пре зе ме но од: <https:
//blog.lite ra tu ra.mk/2019/07/24/inter vju-so-kri sti na-dimov -
ska-avtor ka-na-sve tli na ta-na-satur na ta/> 14. 1. 2022.



Деј ство то во рома нот започ ну ва да се при -
дви жу ва од место кое се наоа на Земја та, од
има ги нар ни от град Сил фе, во кој живее сред -
но школ ка та Адо ра. Неј зи ни от живот е сосе ма
оби чен и нор ма лен живот на една сред но школ -
ка во учи ли ште то Лора Вер де, чија адо ле сцен -
ци ја е испол не та со рок-кон цер ти, учи ли шни
екс кур зии, сим па тии со врсни ци, отка че ни дру -
гар ки и сл. Рома нот се отво ра со сли ка та на
учи ли шна та екс кур зи ја на која зами ну ва ат уче -
ни ци те. И таму, како и во секое мит ско пату ва -
ње на кое глав ни от јунак тре ба да ја дожи вее
сво ја та ини ци ја ци ја, се слу чу ва пре ми нот во
пара лел ни от свет на Сатур на та. Во овој свет „се
води дол га вој на меу Орхи ди те, вла де те ли те на
крал ство то на Све тли на та и пода ни ци те на
Мат-уру ус, земја на север од крал ство то”. Ди -
лон Ваго нер (Dil lon Wag go ner) издво ју ва шест
еле мен ти кои ја сочи ну ва ат нара тив на та струк -
ту ра на дела та од епска та фан та сти ка: пату -
вање то, херо јот, кон флик тот меу добро то и зло -
то, вол ше бен/маепсан свет, аван ту ра и вра  а ње -
то (Wag go ner 2014). Кај Кемп бел (Camp bell
1968) оваа фор му ла е тро дел на: раз дел ба-
-ини ци ја ци ја-вра ање , доде ка пак, Нобл (Noble
1994) пред ла га шест зме јо ви на ини ци ја ци ја та:
јуна кот, депре си ја, пасив ност, пред ра су ди, пре -
го ле мо себе вло жу ва ње/ресур си те и спра ву ва ње
со загу ба та и при фаање  на смрт но ста. Но, без
раз ли ка како се отво ра при ка зна та, таа ско ро
секо гаш започ ну ва со „повик во аван ту ра” (Da-
nehy 2007) кога се поста ву ва избо рот пред хе -
ро јот, во кон крет ни от слу чај со рома нот Све -
тли на та на Сатур на та со херо и на та Адо ра,
дали да го при фа ти пови кот/пре ди зви кот. Овој
повик кај Адо ра може да се про сле ди во некол -
ку фази. Име но, уште на сами от поче ток, чита -
те лот стек ну ва впе ча ток за нео бич но ста на Адо -

ра, кога таа го спо де лу ва дожи ву ва ње то на соп -
стве на та смрт кое го има ла една годи на прет -
ход но: 

Сè уште може ше да го почув ству ва мири сот
на крва во то желе зно сечи ло што без ми ло сно и
без пред у пре ду ва ње ѝ ја рас по ри утро ба та... По-
ми на со длан ка та по сто ма кот. Кога ја при не се
кон лице то виде дека е крва ва (Димов ска 2019:
383). 

Дру га нео бич ност е и поја ва та на чуд ни от
пар фем во ста ри от орман, кој кај неа (и кај неј -
зи ни от нај до бар дру гар Корин, кој гаи нежни
чув ства кон неа) пре ди зви ку ва визии, а тре ти -
от дел од оваа фаза наста пу ва со доаање то на
сред но школ ци те пред хоте лот (на екс кур зи ја)
кога кај Адо ра се јаву ва ат раз лич ни сетил ни
сен за ции со забр за но тем по – гла со ви, зву ци,
кри ци кои само таа ги слу ша, гле да или чув -
ству ва. И, не само тоа, туку Адо ра про го во ру ва
на непо знат јазик кој вооп што не го знае. Тоа е
момен тот во кој еви дент но е дека јуна кот трпи
напа ди од нат при род ни те сили, што го ста ва во
цен та рот на деј ство то и уште посил но го опре -
де лу ва како јунак. До овде чита те лот вее е уве -
рен во нео бич но ста на Адо ра, по што сле ду ва -
ат пови ци те: „Вре ме то е дој де но... Заче ко ри по
патот оти вре ме то е тука” (48–49). А пре ми нот
од еден познат свет во дру ги от, непо знат и опа -
сен свет е се реа ли зи ра со помош на едно мит -
ско суште ство, кое се мета мор фо зи ра од све тла
топ ка, во небе сна пти ца „од грбот, па наго ре му
се иска чу ваа шест тешки крил ја во бле до розов -
ка ва боја” (50), па на крај се пре о бра зу ва во
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двој ник кој е ја заме ни Адо ра на Земја та. Впе -
ча то кот за нео бич но ста на пти ца та Орфе лин и
вли ја ни е то од рели ги ја та, е заси ле но со пода -
то кот дека во мигот на пре ми нот Адо ра е обзе -
ме на од „зву кот на кам ба ни што бијат” (50).
Оваа фаза на пре мин во дру ги от свет завр шу ва
со пови кот кој Адо ра го слу ша од небе са та кон
кои се вив ну ва: „Вра ти се дома” (51). И како
што нат при род ни те еле мен ти и помо шни ци те
фор ми ра ат дефи ни рач ки одно си со херо јот,
така и еле мен тот на тем ни на та во при ка зна та
мора да го сто ри исто то, и ова без сом не ние е
дла бо ка и важна врска (Wag go ner 2014). 

Све тот во кој пре ми ну ва Адо ра го обе ле жу -
ва суро ва бор ба на добро то и зло то сре де која е
втур нат херо јот на епска та фан та сти ка. Во овој
дел од рома нот Адо ра ја дозна ва цел та за пату -
ва ње то во дру ги от свет и сво ја та уло га во него.
Име но, во крал ска та пала та на голе ма та вла де -
тел ка, голе ма та Орхи да Дaмианте, при дру же на
од еден помо шник/при дру жник во полу чо веч -
ки/полу жи во тин ски облик – суште ство то Чика -
лин, Адо ра дозна ва дека постои про ро штво спо -
ред кое, ток му таа- Адо ра е спа сот за нив ни от
свет. Дам не шно то про ро штво ука жу ва дека таа
е Пато ка зот и пату ваји низ сатур нат ски те пре -
де ли, тре ба да го про нај де/пре по знае Изво рот
– Maha da e va, кој тре ба да ги пора зи носи те ли те
на зло то, тем ни на та, теро рот и ужа сот – Мат-
-уурус. Пре ми са та на епска та фан та зи ја често
се цен три ра око лу оби чен про та го нист кој жи -
вее мар ги на лен или неја сен живот, а потоа го
носи тој про та го нист на фан та стич но суд бин -
ско пату ва ње, само до вер ба та и само ре а ли за -
ција та. Пови кот на оби чен човек за пого ле ма
суд бин ска услу га на опште ство то, често па ти се
до бли жу ва до рели ги о зна та тема за „избра на”
фи гу ра која „го спа су ва све тот”. Поја ва та на
само до бер ба та е мота што му ово змо жу ва на

глав ни от лик херој ски да се соо чи со смрт но ста
за да ја испол ни суд бин ска та уло га во слу жба
на заед ни ца та (Mil lar 2011).

Всу шност, оска та све тли на-тем ни на го опре -
де лу ва овој роман. Тем ни на та про ди ра во све -
тот во кој живее Адо ра уште на стар тот на ро -
ма нот кога таа се среава и запо зна ва со музи -
ча рот Алекс, кога: 

Вни ма ни е то ѝ го при вле че син џир че то со
костур со крил ја од лил јак и таа во момен тот се
збу ни, бидеји не може ше да одлу чи дали тој или,
пак, црве ни те очи на бизар ни от при вр зок, ја гле -
даа поис пи ту вач ки (11). 

Тем ни на та е нај е ви дент на кога е спро тив ста ве -
на на неј зи ни от опо зит – све тли на та и сето она
што е повр за но со све тли на та: чув ство на опу -
ште ност, топли на, при јат ност. Може би за тоа во
мигот на доаање то на сред но школ ци те во хоте -
лот, Адо ра е биде запли сна та од непри јат но то
чув ство што „личе ше на нена ја ве на ла ва од
страв или застра ше ност, што брзо се за гре ва -
ше” (17), кое е во спро тив ност со надво ре шна -
та око ли на: „Ела стич на сон че ви на ја по кри ва
мир на та езер ска повр ши на, но ноздри те ни се
грчат како да е зима” (17). След на та ин стан ца
на која мра кот и теми на та ја обзе ма ат Адо ра е
уште под ра ма ти чен, и тоа е во момен тот кога: 

Повр ши на та на подот се искр ши на сит ни
пар чен ца... и отта му стра вот но се рас пр по ри
мрач на јама пол на со жива, црна песок... Адо ра
не само што ја гле да ше туку и рас тре во же но ја
слу ша ше јама та, неј зи ни от здив, неј зи но то зми -
ско, тешко дише ње (22); 

[...] може ше да почув ству ва дека од соба та
допи ра при ду шен, неја сен, болен шепот, испре -
пле тен и при дру жен од тив ко кре ска ње или јаче -
ње кое поле ка зами ра ше (23);

кога чув ству ва „сту ден про вев” кој доаа од
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мрач на та јама; или кога вее се јаву ва ат и ми ри -
сни сен за ции: „про сле де но со мирис на гнил
труп” (31). Како што тече деј ство то, и тие сен -
за ции ста ну ва ат посил ни, и се чини дека све -
тли на та и тем ни на та како посто ја но да се борат
во Адо ра, па на момент и како да ја обзе ма ат,
како во мигот кога оста ну ва наса мо со Алекс;
„Се сети често па ти кога тре ба ше да доне се
важна одлу ка, овој глас ник ну ва ше од зад некој
агол” (28) и др. Може би нај е кла тан тен при мер
за забр за но то тем по со кое поч ну ва ат да се
одви ва ат наста ни те е момен тот кога Адо ра
оста ну ва наса мо со музи ча рот Алекс (меу нив
постои вза ем но допаање) и наста ну ва при вре -
ме на пре о бра зба на Адо ра, на која таа подоц на
вооп што не се сеава: 

Се загле да во неа и уви де дека боја та на очи -
те ѝ се замра чи... Почув ству ва дека стои до некој
што не беше Адо ра... Изгле да ше како зад неа да
се изви ва ше проѕирна сен ка што ѝ шепо те ше
непри год ни, само за неа раз бир ли ви нешта (29).

Секо гаш кога ја обзе ма непри јат но то чув ство
на нечии, туо при су ство, Адо ра око лу себе чув -
сту ва недо ста ток на све тли на, магла над умот,
ја обзе ма сту де на пот, гле да сени шно црно око,
тего бен чад, студ, мрач ни сен ки и овие лек се ми
се повр за ни со поја ва та на непри род ни от енти -
тет кој секо гаш е повр зан со мрак и сту де ни ло.
И подоц на, кога Адо ра е пре ми не на Сатур на -
та, овие лек се ми секо гаш е бидат повр за ни со
мрач ни те сили на Мат-уурус, сили те на Зло то.
Наспро ти нив, сто јат лек се ми те кои ги при пад -
ни те на Добро то, Орхи ди те и нив ни те при вр за -
ни ци и след бе ни ци: „... леб де ше гран ди о зен бел
дво рец”; „... леб деч ка, сјај на топ ка”; „нозе скри -
е ни зад млеч но-бели, сви лен ка ви лен ти обви е -
ни по цело то тело”; „шест тешки крил ја во бле -

до розов ка ва боја”; „бле сна сил на све тли на”;
„бле скав сја ен круг што се капе ше во све тли на”
и др. Наспро ти овие, сто јат син таг ми/лек се ми
со кои е насли кан све тот на Мат-уурус: „маси -
вен, мра чен, тра у рен дво рец, заве ан во густа
црна магла”; „... црни от кри стал”; „како фо нич -
на та ком по зи ци ја на теми на та”; „црна та школ -
ка”; „чудо ви шно кико те ње... гро зо мор но саска -
ње, шиште ње, прско те ње, ко змии што се прпе -
ла ат низ кре скот во пеко лен оган”; „тем ни црни
магло ви ти сили”; „зми ју ле сти зеле ни обли ци”
и др. 

Егоф во сво ја та дефи ни ци ја за епска та фан -
та сти ка ука жу ва на таа вон вре мен ска бит ка: 

Епска та фан та сти ка глав но се зани ма ва со
бес крај на та бит ка помеу Добро то и Зло то што се
води во широ ки, но добро дефи ни ра ни пеј за жи...
Епска та фан та сти ка ја води пови со ка цел. Таму
има све то ви кои тре ба да се доби јат или изгу бат,
а про та го ни сти те се впу шта ат во дла бо ко лич на
и речи си вер ска бит ка за општо добро (Egoff
1988:6),

доде ка пак Смит ја пов то ру ва дефи ни ци ја та на
Егоф, опи шу ваји ја дет ска та епска фан та сти ка
како 

вид на сери о зна фан та зи ја која има мит ски при -
звук, во која се водат бит ки за живот и смрт меу
добро то и зло то и во која мла ди те про та го ни сти
мора да пре зе мат кри тич ни зада чи. Овие зада чи
се постиг ну ва ат пре ку неко ја фор ма на маги ја,
мисте ри ја, а не мал ку и хаос (Smith 2005: 135–
151). 

На тој начин, завр шна та песи ми стич ка сце -
на од рома нот упа ту ва и на една дру га пора ка,
како за помла ди те, така и за пово зра сни те чи -
та те ли – дека тем ни на та поне ко гаш може да
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дој де и од оние лико ви/карак те ри кои изгле -
даат нај не ви но, најед но став но, нај слат ко, нај -
уба во... 

Заклу чок

Нево о би ча е но, но рома нот на Димов ска, за
раз ли ка од дру ги дела посве те ни на помла да та
чита тел ска попу ла ци ја, завр шу ва мрач но и
песи ми стич ки, со побе да на Зло то. И покрај
про наоање то на Изво рот на живо тот или Maha -
da e va, што беше основ ни от мотив Адо ра да да
зами не на Сатур на та, се воста но ву ва дека таа
сама та, е изво рот на живо тот, неко гаш одда ле -
че на од род на та Сатур на та за да биде зашти те -
на од сили те на Зло то. Така, во рома нот се поја -
ву ва уште една дру га мито ло шка дам не шна
тема, тема та за исче зна ти от наслед ник, чие
одда ле чу ва ње од роди тел ски от дом е со цел да
се спа си една цела циви ли за ци ја, зашто во
исти от тој наслед ник лежи спа сот, но и про па -
ста на Добро то, ако до него дој дат сили те на
Зло то. Но, исто така, еви дент но е дека не може
да се избе га и од про ро штво то, одно сно, што и
да се напра ви про тив него, се пока жу ва дека
ток му тоа е она што е при до не се до него во
оства ру ва ње (Fre e man 2006: 28). 

Така, пред чита те лот цело вре ме беа при -
сутни сли ки те за бор ба та на Све тли на та и Тем -
ни на та / Добро то и Зло то да пре о вла да ат врз
Адо ра, како и неј зи на та вна тре шна бор ба да
оддо леа на иста та. Но, исто така, оваа тем ни на
некои тео ре ти ча ри ја дове ду ва ат во кон текст со
позна ти от Јун гов архе тип на сен ка та. Нај мо -
ниот архе тип вове ден од Kарл Густав Јунг (Carl
Gustav Jung) е Сен ка та која ги содр жи при мар -
ни те и при ми тив ни те инстинк ти. Тоа ги вклу -
чу ва немо рал ни те прак ти ки кои тре ба да се

кон тро ли ра ат. Нега тив ни те карак те ри сти ки на
луето кои про из ле гу ва ат од апсурд ни те ситу а -
ции се во согла сност со архе ти пот Сен ка (Fal -
sa fi – Kho ras had – Abe din 2011: 999–1002). Сен -
ка та нај до бро се опи шу ва како наше то потем -
но јас, при ми тив на та несвест која суп тил но ги
напаа наши те буд ни момен ти. Совре ме но то
опште ство се оби де да ја поти сне оваа Сен ка,
што дове де до репре си ја и потен ци јал ни пси хо -
зи. Мно гу авто ри од доц ни от вик то ри јан ски и
рани от моде рен пери од се освр ну ва ат на про -
бле ми те со опште стве ни те оче ку ва ња во нив -
ни те дела (Thur mond 2012). Во слу ча јот со ро -
ма нот Све тли на та на Сатур на та, Тем ни на -
та/Сен ка та се врзу ва со мрач ни от дел од наша -
та пот свест кој ни поста ву ва огра ни чу ва ња из -
ра зе ни како недо вол на само до вер ба, себе ре -
флек си ја, себе и спи ту ва ње и сом не ва ње во себе
и сво и те потен ци ја ли, што на крај, нè спре чу ва
да се реа ли зи ра ме и да пра ви ме добри дела. 

На крај, сосе ма накрат ко, би се освр на ле на
зна че ње то на епска та фан та сти ка за адо ле сцен -
ти те – жен ски херо и ни, зашто во слу ча јот со
рома нот Све тли на та на Сатур на та гла вен лик
е сред но школ ка та Адо ра, која живее сосе ма
оби чен, нор ма лен живот за еден адо ле сцент,
има свое дру штво, нај до бра-отка че на дру гар -
ка... Фел тер ман (Fel ter man), која збо ру ваји за
жен ски те про та го ни сти – херо и ни во епска та
фан та сти ка, воо чу ва дека иако нив ни от број не
е голем, сепак епска та фан та сти ка му дозво лу -
ва на жан рот да го отсли ка пату ва ње то на адо -
ле сцен ци ја та, ако ја зами сли ме адо ле сцен ци ја -
та како потра га по раз би ра ње на иден ти те тот и
цел та во живо тот. На ист начин како што адо -
ле сцен ти те има ат тен ден ци ја да се бун ту ва ат
про тив авто ри те ти те, Пое ди не цот често мора
да се бун ту ва про тив авто ри тет ни фигу ри за да
стек не неза ви сност за да ја започ не сво ја та по -
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тра га и да ја пре зе ме сво ја та уло га како епски
про та го нист. Посте пе на та ево лу ци ја на адо ле -
сцен ци ја та ово змо жу ва таа да се сфа ти како
пату ва ње, со преч ки, пре ди зви ци и иску ше ни -
ја. На ист начин како што епски от фан та сти чен
роман ги поста ву ва пра ша ња та за добро то и
зло то, исто то го поста ву ва и адо ле сцен тот. Ти -
пич но, фаза та на адо ле сцен ци ја започ ну ва со
пре и спи ту ва ње на етич ки те насо ки и потре ба -
та од вос по ста ву ва ње на етич ки рам ки во себе
(Fel ter man 2018: 20–21). Пату ва ње то на Адо ра
е пат на пре и спи ту ва ње на сво и те жел би, мо -
жно сти, пат на соо чу ва ње со иску ше ни ја та на
мла до ста и живо тот, но исто вре ме но е и пат кој
сил но ука жу ва на пат, кој ние како еду ка то ри,
роди те ли, науч ни ци не сме е ме да го зане ма ри -
ме (Camp bell 2009), зашто е испол нет со пред -
ра су ди на кои наи ду ва ат мла ди те (расни, вер -
ски, родо ви), а ние сме оние кои тре ба да ги
под го тват со нео п ход ни от кон текст со што тие
успе шно е можат да се спра ват со сите видо ви
на при ти со ци и пред ра су ди во пона та мо шни от
живот.
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Jovan ka D. DEN KO VA

THE LIGHT AND THE DARK NESS 
IN THE NOVEL СВЕ ТЛИ НА ТА НА САТУР НА ТА

(THE LIGHT OF SATURN) BY KRI STI NA
DIMOV SKA

Sum mary

In this artic le we refer to the fan ta stic novel The Light
of Saturn (Све тли на та на Сатур на та) by the con tem -
po rary Mace do nian aut hor Kri sti na Dimov ska. It is a fan -
ta stic novel, which is even more inte re sting, beca u se it is
a novel that can be con si de red under the gen re epic fic -
tion for young peo ple. The novel is also impor tant be-
cause this sub gen re is rare in Mace do nian lite ra tu re for
chil dren and youth, but it is gra tifying  that more and
more wri ters in Mace do nia are tur ning to it, awa re of the
inte rest of young rea ders. Other wi se, in the artic le, we
first refer to the defi ni tion of the gen re of fic tion and its
sub gen re epic fic tion and fol lo wing the world-famo us
expres si ons abo ut it, we will try to sin gle out/recog ni ze
its ele ments in the novel by Kri sti na Dimov ska. All this
will result in set ting/defi ning the “light-dark ness” axis in
the novel and the ir impli ca ti ons for the action/cha rac -
ters, to finally esta blish a sign of cor re la tion with the
Jun gian archetype of the sha dow. 

Keywords: epic fic tion, novel for young peo ple, Kri -
sti na Dimov ska

САЖЕ ТАК: Када гово ри мо о дис то пи ји, увек има -
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мо у виду да се ради о нега тив ној фан та сти ци, о футу -
ри зму у којем се глав ни про та го ни сти обич но боре за
основ не живот не усло ве, до којих је дошло услед одре -
ђе не ката кли зме, као про дук та људ ске немар но сти или
похле пе. Бај ке, без обзи ра на сво је роја ли стич ке и
поуч не кон сте ла ци је, у свом језгру садр же и дис то пиј -
ске еле мен те, али су они увек у зад њем пла ну и нај че -
шће функ ци о ни шу на нивоу рас по ло же ња или окру -
же ња: уни ште на око ли на, вла да ви на тира на итд. Маке -
дон ске аутор ске бај ке гово ре јези ком дис то пи је, али
на рази ни апсур да, што отва ра један дру ги, сати рич ни
аспект овог књи жев ног рода. У овом ће се раду гово -
ри ти о савре ме ним про зним бај ка ма и драм ским тек -
сто ви ма за децу који има ју кон структ бај ки. Ана ли за
ути ца ја дис то пиј ских еле ме на та у аутор ским бај ка ма
тре ба ло би да ука же на читљи вост дис то пи је када су
реци пи јен ти деца, и на зна чењ ску интер пре та ци ју када
су посре ди поуч ни аспек ти. Тре ти ра ће се аутор ске бај -
ке вели ких маке дон ских про за и ста и дра ма ти ча ра, као
што су Алек сан дар Про ко пи јев, Киро Донев, Русо мир
Бог да нов ски итд. 

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: бај ка, дис то пи ја, интер пре та ци ја,
поуч ност, читљи вост

Увод

Када гово ри мо о дис то пи ји као под жан ру,
има мо у виду да је њена тех но ло ги ја супрот на
уто пи ји, која у прин ци пу негу је пози ти ви стич -

ка насто ја ња. Реч дис то пи ја ети мо ло шки зна -
чи „лоше место”, про стор. Нарав но, и тај про -
стор и то вре ме одли ку ју се репре си јом вла сти
над наро дом, вели ким сиро ма штвом и уру ша -
ва њем људ ских вред но сти, а у корист вла да ју -
ће гар ни ту ре. У овом су се под жан ру опро ба ли
мно ги вели ки писци, оста вља ју ћи иза себе дела
у који ма „уза луд но” упо зо ра ва ју свет у коме
живи мо, а који, нажа лост, све више попри ма
карак те ри сти ке неке од пред ви ђе них дис то пи -
ја. Сва ка ко, дис то пи ја је уве ли ко при сут на у
свет ској књи жев но сти, као начин про ми шља ња
који не само што упо зо ра ва, већ и еду ку је чита -
о це. Овде има мо у виду роман Мар га рет Атвуд
(Mar ga ret Atwo od) Слу шки њи на при ча (1985), у
којем нас спи са те љи ца упо зо ра ва и под у ча ва о
репре сив ним еле мен ти ма у аме рич кој циви ли -
за ци ји, у бли ској будућ но сти назва ној Гиле ад,
затим роман Енто ни ја Бер џе са (John Ant hony
Bur gess) Пакле на помо ран џа (1962) где у дру -
штву бли ске будућ но сти глав ни лик од кри ми -
нал ца поста је жртва репре си је вла сти, као и
дело из 1949. годи не, роман 1984. Џор џа Орве -
ла (Geor ge Orwell), где држа ва вла да сво јим гра -
ђа ни ма слу же ћи се про па ган дом. То тзв. „лоше
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место” у жан ров ској есте ти ци отва ра дубо ке
диле ме онто ло шке при ро де, зато што је упра во
дис то пи ја кон сте ла ци ја која у сво јој сушти ни
посе ду је број не еле мен те исто риј ског дру штве -
ног постро ја ва ња, дакле, вели ким делом је инс -
пи ри са на про шло шћу. Г. С. Мори сон дис то пи ју
дефи ни ше као „бег у исто ри ју, насу прот уто пи -
је која је бег од исто ри је” (уп. Mor ri son пре ма:
Boo ker 1994: 4). Гор дин, Тај ли и Пра каш упо зо -
ра ва ју на логи ку дефи ни са ња дис то пи је, твр де -
ћи да дис то пи ја не може бити пот пу на супрот -
ност уто пи ји зато што у том слу ча ју дру штва не
би функ ци о ни са ла (Gor din – Til ley – Pra kash
2010: 1), већ је посре ди дру штве но устрој ство у
којем је нешто „кре ну ло по злу”. Писа ти о дис -
то пиј ским кон сте ла ци ја ма на изве стан начин
зна чи гово ри ти о „лошем месту” у људ ској ци -
ви ли за ци ји где се вре ме углав ном мери људ -
ском при сут но шћу. Књи жев ност са дис то пиј -
ским пред зна ком увек се бави ква ли те том људ -
ског при су ства на овој пла не ти. При че и пре о -
кре ти су у тој кон вер ген ци ји само мета ствар -
ност која садр жи еле мен те реа ли те та у коме
аутор живи, или је пак поме ре на ка репре си ји
и ауто ри тар но сти. Фено ме но ло шки кључ дис -
то пиј ске књи жев но сти јесте пре по зна ва ње се -
бе у одре ђе ном кон тек сту, који је и ауто ри та -
ран и репре си ван. Сва ка ко, нај но ви ја дис то пиј -
ска књи жев ност гово ри и о после ди ца ма уни -
шта ва ња људ ске око ли не.

Дис то пиј ски лак мус бај ке

Бај ке се увек баве пра вич но шћу, засни ва ју -
ћи се на еру ди ци ји која дете ту пома же да стек -
не први ути сак о етич но сти и систе му пре по -
зна ва ња људ ских вред но сти. Чита ју ћи бај ке ко -
је пред ста вља ју пара диг му у свет ској лите ра ту -

ри за децу, а које се јавља ју у нај ра зли чи ти јим
фор ма ти ма и жан ро ви ма, сти че мо ути сак да су
и лико ви и дога ђа ји у њима дубо ко пола ри зо -
ва ни и у морал ном сми слу црно-бели. Тако се
и пре зен ту ју деци, понај ви ше оној у нај мла ђем
узра сту. Углав ном се пре ко лико ва Црвен ка пе,
Сне жа не, Пепе љу ге и Трно ве Ружи це дете ту
отва ра један свет у коме све функ ци о ни ше, али
се у јед ном тре нут ку поја вљу ју зли лико ви који
желе тај свет да уни ште и ста ве га под сво ју
власт. Тако се у Црвен ка пи глав на бит ка води
изме ђу циви ли зо ва но сти и хума ни зма (Црвен -
ка па и Бака) и дивља штва и хедо ни зма (Вук); у
Сне жа ни и седам пату ља ка изме ђу добро те и
части (Сне жа на) и грам зи во сти и над ме но сти
(Маће ха; Вешти ца); у Пепе љу ги изме ђу љуба ви
(Пепе љу га, Принц) и љубо мо ре (Маће ха), а у
Трно вој Ружи ци изме ђу части и наив но сти (Тр -
но ва Ружи ца) и про клет ства и осве те (Зла вила).
Ове бај ке, које су у XIX веку запи са ли Шарл
Перо (Char les Per ra ult) и бра ћа Грим (Jacob
Grimm, Wil helm Grimm), јесу у неку руку при -
че у који ма пре по зна је мо побе ду добра над
злом и чести то сти над пре ва ром. Али, чита ју -
ћи изме ђу редо ва, поред глав них лико ва ука зу -
је нам се и јед на мрач на тери то ри ја која нас
под се ћа на то да се црни и бели све то ви не
укла па ју у гене рал ном виђе њу, ни на нивоу на -
ра ти ва ни на нивоу пору ке. У кон цеп ту свих
наве де них бај ки, фраг мен тар но, у дру гом пла -
ну, види мо и један савр ше но мра чан свет који
оди ше дис функ ци о нал но шћу, са лико ви ма који
су у прин ци пу део дис то пиј ског начи на мишље -
ња. Тај свет није оштро одво јен, није негде да -
ле ко, и поред тога што је у дру гом пла ну. Он је
испре пле тан са сиже ом и лико ви ма. Све наве -
де не бај ке, осим Црвен ка пе, негу ју роја ли стич -
ки кон цепт вла да ви не, па би се могло рећи да
се ради о апсо лу ти зму који је деци, нарав но,
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при ка зан у еуфе ми стич ком обли ку: Сне жа на,
Пепе љу га и Трно ва Ружи ца поста ју супру ге
прин че ва, а у њихо вим се живо ти ма поја вљу ју
и чуд ни лико ви који поти чу из тих кон сте ла ци -
ја: ловац, патуљ ци итд. Шта ви ше, у свим бај ка -
ма посто је там ни све то ви дивљих анар хи ја, у
који ма моћ ни ји уби ја сла би јег (и на кра ју га
поје де), све то ви који наго ве шта ва ју дис то пиј -
ске еле мен те у пара диг ма тич ним бај ка ма, с
тим што ти све то ви коре спон ди ра ју са реа ли -
стич ним тума че њем „сада шњо сти”. Шта то зна -
чи? Савре ме ност је вре ме које пре по зна је кате -
го ри је „сада” и „овде”, а тај се реа ли тет у овим
бај ка ма пред ста вља као изве сна вер зи ја тота ли -
та ри зма који је, с дру ге стра не, нај пре по зна -
тљи ви ји у монар хи ја ма. Деци се у овим кон тек -
сти ма пре до ча ва ју добро ћуд ни вла да ри и лепи
и часни прин че ви, насу прот злим маће ха ма ко -
је се пре тва ра ју у вешти це. Дис то пи ја, као дру -
штве но уре ђе ње у којем је нешто „кре ну ло по
злу”, кори сти јед на ке кон сте ла ци је и типи за ци -
је. Оно што се у бај ка ма пре зен ту је као добро -
ћуд ност апсо лу ти стич ких вла да ра и пакост зло -
на мер них вешти ца (маће ха) јесте пре на гла ше -
на добро на мер ност дру штве них фор ма ци ја
при сут них у 1984, Слу шки њи ној при чи итд. Ги -
ле ад и Оке а ни ја нису ништа гори од кра љев ства
у којем јад на Пепе љу га живи сво јим бед ним
живо том, док се њена маће ха нала зи на спи ску
ува же них зва ни ца за кра љев ски бал. Пепе љу га
је при мора на да се слу жи нат при род ним силама
како би свој поло жај про ме ни ла набо ље. Овим
при ме ром утвр ђу је мо ста тус нега тив них лико -
ва у спо ме ну тим бај ка ма, који у дис то пиј ским
фор ма ци ја ма и нису у тако лошем поло жа ју;
напро тив, у том су ста њу пра вич ни лико ви који
су носи о ци свих пози тив них људ ских осо би на.

Дис то пиј ски дис курс бај ки у гра ни ца ма је
окол но сти и лико ва када је у пита њу нара тив и,

сва ка ко, ауто ров аспект. Ту може мо да увр сти -
мо још два зна чај на про це са који у бај ка ма воде
ка дис то пиј ском кон тек сту: деху ма ни за ци ју и
дефа ми ли ја ри за ци ју лико ва. Дис то пиј ски ро -
ма ни гово ре о дру штви ма у који ма су људ ске
вред но сти уни фор ми са не. У бај ка ма је деху ма -
ни за ци ја мит ске при ро де и пре тва ра се у знак,
а дефа ми ли ја ри за ци ја је глав ни покре тач рад -
ње: Сне жа ни на мај ка уми ре и рас ту ре на поро -
ди ца са дола ском зле маће хе поку ша ва да се
вра ти у коло те чи ну. У овом кон тек сту, зна чај ну
уло гу игра и тра ди ци ја која инси сти ра на вред -
но сти бра ка. У Сне жа ни наи ла зи мо и на чуд ну
сли ку дру ге фами ли је коју глав на јуна ки ња
фор ми ра са патуљ ци ма, а којој са поја вом зле
маће хе тако ђе пре ти рас кол. Деху ма ни за ци ја је
про цес који се у бај ка ма одви ја врло тихо, али
зна чај но: роја ли стич ке кон сте ла ци је под ра зу -
ме ва ју хије рар хи ју у којој је на челу дру штва
један човек, као и над моћ ност носи ла ца пле -
мић ког ста ту са или лико ва који су у ми лости
вла сте ле (Пепе љу ги на маће ха и њене две кће -
ри). 

Нарав но, пита мо се где је у опи са ним окол -
но сти ма логи ка кон флик та. Дис то пиј ска логи -
ка има и мит ски и исто риј ски карак тер и увек
посе же за лико ви ма који се иден ти фи ку ју са
лич но сти ма на вла сти, само пре се ман ти ра ним
у кон сте ла ци ја ма које скла па сама при ча. Кон -
фликт се увек нала зи у јед но став но сти реа ли -
зма: и Сне жа на, и Пепе љу га, чак и Трно ва Ру -
жи ца, жуде за нор мал ним, јед но лич ним живо -
том испу ње ним врли на ма, живо том који је у
сво јој сушти ни пози ти ви стич ки. Дакле, кон -
фликт је оправ дан све док јуна ки ње не зађу на
тери то ри ју глав них носи ла ца ауто ри тар но сти,
те саме поста ју прин це зе и одва ја ју се од при -
зем ног живо та, обр ћу ћи циклус увек при сут не
дис то пи је. Нарав но, еду ка тив ни аспект ових
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бај ки не под ра зу ме ва ова кво обја шње ње деци,
али са фено ме но ло шког гле ди шта логи ка кон -
флик та почи ва упра во у тежњи да се ста не на
крај репре си ји, али да се на неки начин и зау -
зму места оних који су одго вор ни за оно што је
„кре ну ло низ бр до”. Хума ни стич ки аспект кон -
флик та који је нај ви дљи ви ји, и можда једи на
оправ да ва ју ћа логи ка, јесте аспект херо и зма.
Бај ке детек ту ју херо је у репре сив ним дру штви -
ма и то је у прин ци пу аспект који оправ да ва
изно ше ње те мате ри је деци. Исто риј ски аспект
у логи ци кон флик та у бај ка ма је сва ка ко пре -
по зна ва ње матри це у некој већ одма клој фак -
то гра фи ји која је бази ра на на про то ти пи ма
(Ш. Перо их је уве ли ко кори стио у сво јим бај -
ка ма).

Дис то пиј ско тки во бај ки је сег мент који
угла в ном одр жа ва свест о сва кој фор ми зла које
је при сут но и у про шло сти, али и у будућ но сти.
Сада шњост је леви ти ра ју ћа кате го ри ја којој се
бај ка баш и не при кла ња. 

Маке дон ске аутор ске бај ке и њихо ви 
дис то пиј ски еле мен ти

Гово ре ћи о аутор ским бај ка ма, посеб но на
овим про сто ри ма, има мо у виду да се бај ке не
пре при ча ва ју само у про зи, тако да се модер на
бај ка увек добро „осе ћа” и у дру гим жан ро ви -
ма, понај пре због тога што у свом језгру увек
посе ду је поје ди но сти које коре спон ди ра ју са
опи пљи вим реа ли змом, а уве ли ко се бави ма -
гиј ским реа ли змом. У модер ној књи жев но сти
ауто ри кон стру и шу бај ке и у дија ло шкој, али и
у сти хов ној фор ми. У аутор ским бај ка ма, писац
врши про жи ма ње савре ме них про це са слу же -
ћи се кли ше ом бај ке. И поред тога што се таква
бај ка уве ли ко бави бор бом добра и зла, она је

мно го бли жа опи пљи вом и сва ко днев ном реа -
ли те ту који је неза о би ла зно окру же ње реци пи -
је на та тих бај ки – деце. И, сва ка ко, кра љев ска
хије рар хи ја у тим бај ка ма на изве стан је начин
диску та бил на и под ло жна пре кра ја њу. Тај ес -
тет ски про цес нуди озбиљ но пре и спи ти ва ње са -
мог енти те та бај ке уоп ште.

Мно ги маке дон ски књи жев ни ци (Недел ков -
ски, Попов ски, Под го рец, Кујун џи ски, Бог да -
нов ски, Донев) писа ли су бај ке и кон струк ци ја
тих дела нај ви ше се пози ва на маке дон ски фол -
клор и тра ди ци ју. То су углав ном изми шље не
при че које се при пи су ју маке дон ским народ -
ним јуна ци ма (Кра ле Мар ко, Итар Пејо итд.), а
неке од тих бај ки слу же се и савре ме ним тема -
ма. Сва ка ко, у њима су дис то пиј ски еле мен ти
мно го бли жи савре ме ном начи ну живље ња и
њихо вом ути ца ју на при чу. На носи о це рад ње
гле да се као на про бле ме дана шњи це. Када го -
во рим о томе, имам у виду Реклам ну бај ку1 Ру -
со ми ра Бог да нов ског, комад инспи ри сан кла -
сич ним бај ко ви тим кон струк том, али сме штен
у дана шње вре ме. У овој дија ло шкој бај ци ужа -
сни дик та тор деци оду зи ма чоко ла де и слат ки -
ше, а пома же му слу жи те љи ца вешти ца која је
у овом кон тек сту глав ни носи лац хумо ра у
кома ду. Бог да нов ски је иско ри стио и фол клор -
не моти ве (глав ни лик се зове Дете Голо ме ше,
има – Коња Кара ма на) које је врло успе шно
инкор по ри рао у већ позна ту матри цу спа са ва -
ња заро бље не прин це зе и вра ћа ња слат ки ша
деци. Као што и сам назив овог бај ко ви тог
кома да каже, гро зо мор ни чароб њак се кори сти
рекла ма ма како би дао на зна ње да прин це зу
држи зато че ну и да су слат ки ши и чоко ла де за
децу про шлост. 
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1 Пред ста ва Реклам на бај ка, по тек сту Русо ми ра Бог да -
нов ског, пре ми јер но је изве де на у Маке дон ском народ ном
теа тру у Ско пљу, 2. јуна 1989, у режи ји Коле та Анге лов ског.



Која је дис то пиј ска кон сте ла ци ја ове врло
инте ре сант не бај ке Русо ми ра Бог да нов ског?
Ре пре си ја и ауто ри тар ност, ина че ком по нен те
кла сич них бај ки, овде су пред ста вље не на ху -
мо ри сти чан начин, а бај ка се бави и дис то пиј -
ским окру же њем глав них јуна ка, док путу ју ка
зам ку где је зато че на прин це за. Тако се медвед
и слон жале на ужа сну зага ђе ност, као и на ка -
та стро фал но ста ње пла ни на које се оба ви је не
смо гом. Сва ка ко, еко ло шка ката стро фа је мо -
тив савре ме них бај ки, а ауто ри пози тив не пору -
ке упу ћу ју деци, али и ста ри јој публи ци. Овим
дис то пиј ским кон сте ла ци ја ма при дру жу је се и
индо лент ност обич ног чове ка који не обра ћа
пажњу на сво ју око ли ну, гле да ју ћи сво ја посла
(лико ви прин це зи ног кро ја ча и шмин ке ра).
Бог да нов ски сво ју дија ло шку бај ку гра ди на
осно ву дис то пиј ске матри це, а хумор ни аспект
је оно што отва ра дру гу димен зи ју: тре ну так
исме ва ња нега тив них лико ва који се, за раз ли -
ку од нега ти ва ца у кла сич ним бај ка ма који гину
или пак оста ју такви какви јесу, у про гон ству и
сл., у овом слу ча ју пре тва ра ју у суб ми сив не ли -
ч но сти које се кају због сво јих посту па ка. 

Маке дон ска књи жев ност за децу бави се и
тема ма које зади ру у сва ко дне ви цу, укљу чу ју -
ћи и про сла ву Нове годи не. Нај ва жни је у овим
дели ма (крат ким при ча ма, крат ким кома ди ма
и рома ни ма) јесте да се глав ни кон фликт увек
одно си на одре ђе ну ката стро фич ну ситу а ци ју.
Крат ки роман јед ног од нај ве ћих маке дон ских
писа ца за децу, Кира Доне ва, Побр ка на бај ка,
један је од при ме ра за лаку дис то пиј ску атмос -
фе ру. Аутор кре и ра хумор ну дис функ ци ју деце
и живо ти ња, пре тва ра ју ћи сво ју оби мом неве -
ли ку али дина мич ну при чу у сво је вр сну але го -
ри ју где су каши ке, лут ке и олов ке ожи ве ле, те
брка ти поли ца јац Геро има про бле ма тру де ћи
се да заве де ред. Побр ка на бај ка пред ста вља хи -

брид кла сич них бај ко ви тих састо ја ка и са вре -
ме не при че, из које сва ка ко извла чи мо за кљу -
чак. Када гово ри мо о дис то пи ји, има мо у ви ду
да је дис то пиј ски кон текст увек гла зу ра саме
при че. Дис функ ци о нал ност, као тен ден ци ја да
се намет не воља дру гог који би да у дело спро -
ве де сво ју грам зи вост и овла да добром, стуб је
око којег се одви ја заплет оних дела која тре ти -
ра ју савре ме не теме. Киро Донев је овој бај ци
додао и допун ску инстан цу, а то је поја ва самог
писца без којег се, како сам каже, ова бај ка не
може завр ши ти. У онто ло шком сми слу, крај бај -
ке увек зна чи нови поче так, који нема дис то -
пиј ски кон цепт, док се у овом крат ком ро ма ну
за децу крај пре зен ту је као део кре а тив ног поља
самог писца, што би у пре не се ном сми слу зна -
чи ло да је цео хаос изми шљен, иако то не зна -
чи да се не би десио. Поја ва писца има и естет -
ску и етич ку тежи ну, нај ви ше због пору ке, али
и раз у ме ва ња саме дис то пиј ске „ствар но сти”.

Закљу чак

Како деци дис то пи ју обја сни ти као неза о би -
ла зни део сва ке бај ке? Који су мода ли те ти схва -
та ња дис то пиј ске „ствар но сти”? Т. Зај фрид (T.
Sei frid) дис то пи ју у рома ну Евге ни ја Замја ти на
(Евгeний Ивaнович Замятин) Ми (1920) фор -
му ли ше као „иде о ло шку игру речи ма” (Sei frid
1992: 117). Дис то пи ју бај ке може мо дефи ни са -
ти као „мета ди дак тич ку игру зна ков ним кон -
струк ци ја ма”, нај ви ше због семи о тич ког пред -
зна ка лико ва-моде ла који су нај ви ше на нивоу
role моде ла. Не бих рекао да се деци XXI века
тешко може обја сни ти дис то пиј ски кон текст
кла сич них и аутор ских бај ки, уто ли ко пре што
су кла сич не бај ке дале ко суро ви је и бес ком про -
ми сни је. Окви ри поуч но сти кре ћу се од првих
деч јих сазна ња о око ли ни, па све до ком пли ко -
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ва них и више знач них ситу а ци ја које су у сли -
ков ни ца ма сим пли фи ко ва не, а потом утка не у
сте ре о ти пе. Оно што је у дис то пи ји важно јесте
при вид „реда и пра вич но сти”. Мета ди дак тич -
ност у схва та њу дис то пиј ског кон тек ста у кла -
сич ним и аутор ским бај ка ма лежи упра во у
обја шња ва њу недо стат ка сло бо де у тој поли -
тици која је „иде о ло шка”, али је више „игра ре -
чи ма”. 

При пре зен то ва њу дис то пиј ске „ствар но сти”
деци, нај ва жни је је да се у аутор ским бај ка ма
деструк ци ја нази ва пра вим има ном. Не у бу -
квал ном сми слу, већ у пре но сном, зато што се
обли ци деструк ци је уве ћа ва ју, а обли ка кон -
струк тив но сти је све мање. Тај естет ски дис ба -
ланс гово ри да деца схва та ју дис то пи ју само
онда када се у аутор ским бај ка ма о њој гово ри
њеним вока бу ла ром, син таг ма ма које деца де -
тек ту ју у сво јој сва ко дне ви ци, у оста ци ма фра -
за које се нижу у њихо вој све сти и уму, помо ћу
меди ја. Аутор ска бај ка је на неки начин и меха -
ни зам како да се заи ста осе ти и дожи ви кла сич -
на бај ка и да се, извла че ћи поу ке и детек ту ју ћи
пра ве пору ке, про дре у тех но ло ги ју те мрач не
ствар но сти, како би се њен начин мишље ња нај -
бо ље апсол ви рао.
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Sas ho T. OGNE NOV SKI

THE DYSTO PIAN CON TEXT 
OF MACE DO NI ANS ORI GI NAL 

FAIRY TALES

Sum mary

When we talk abo ut dysto pia, we always under stand
it as a nega ti ve fan tasy, futu rism whe re the main pro ta -
go nists usu ally fight for basic living con di ti ons after a
cataclysm that as a pro duct of human negli gen ce or
greed. Fairy tales, regar dless of the ir royalist and instruc -
ti ve con stel la ti ons, in the ir core also con tain dysto pian
ele ments, but they are always in the bac kgro und and
fun ction mostly at the level of mood or envi ron ment:
destroyed envi ron ment, rulers, tyrants, etc. Mace do nian
ori gi nal fairy tales spe ak the lan gu a ge of dysto pia, but
on the level of the absurd, which opens up anot her, sati -
ri cal aspect of this lite rary gen re. This paper will talk
about modern pro se fairy tales and dra ma tic texts for
chil dren who have a con struct of fairy tales. The analysis
of the influ en ce of dysto pian ele ments in ori gi nal fairy
tales sho uld indi ca te how rea da ble dysto pia is for chil -
dren and what is the ir mea ning ful inter pre ta tion when
it comes to edu ca ti o nal aspects. Aut hor’s fairy tales of
gre at Mace do nian pro se wri ters and playwrights such as
Alek san dar Pro ko pi jev, Kiro Donev, Ruso mir Bog da nov -
ski, etc. will be analyzed.

Keywords: fairy tale, dysto pia, inter pre ta tion, instruc -
ti ve ness, rea da bi lity
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SAŽE TAK: U 70-im godi na ma 20. sto lje ća javlja ju se
nove poe ti ke u hrvat skoj dječ joj knji žev no sti. Nave de ne
pro mje ne odra zi le su se i na baj ko vi ti kon tekst knji žev -
no sti pri čemu se Sun ča na Škri nja rić i Nada Ive ljić izdva -
ja ju kao začet ni ce dru ga či jeg pri stu pa baj ko vi tom. Po
krat kom teo rij skom uvo du u kla sič nu i moder nu baj ku
te fan ta stič nu pri ču, ana li tič ko-inter pre ta tiv nim pri stu -
pom pred sta vit će se spe ci fič no sti Kak tus baj ki (1970.)
Sun ča ne Škri nja rić i Šestin sko ga kišo bra na (1972.) Nade
Ive ljić. Oba su dje la zbir ke suvre me nih baj ki, no sva ka je
auto ri ca na svoj način obli ko va la sloj baj ko vi to sti. Baj ko -
vi to će se sagle da ti kroz pri zmu liko va, mje sta i vre me na
rad nje te kroz samu struk tu ru baj ki. 

KLJUČ NE RIJE ČI: baj ka, Nada Ive ljić, Sun ča na Škri -
nja rić, suvre me na dječ ja knji žev nost

1. Uvod

Baj ka je knji žev na vrsta s kojom se dje ca susre -
ću već u svo joj naj mla đoj dobi. Iako je nje zi na
didak tič ka i estet ska funk ci ja lako uoč lji va, miš -
lje nja oko pre ci znog odgo vo ra što je baj ka još uvi -

jek se ne mogu u pot pu no sti usu gla si ti. Nave de -
no pose bi ce dola zi do izra ža ja u suvre me nom vre -
me nu u koje mu „nov poe tič ki pri stup u dječ joj
knji žev no sti posta je pre vla da va ju ći” (Hra njec
2008). Pri mje ri ce, s jača njem popu lar no kul tur nih
sil ni ca od 1970-ih godi na nao va mo, u dječ joj knji -
žev no sti na zna ča ju dobi va ju teme veza ne za fan -
ta sti ku pa se u knji žev no te o rij skoj lite ra tu ri mogu
pro na ći tuma če nja da baj ka „obu hva ća i jed no -
stav ne čude sne pri če pri mi tiv nog čovje ka”, ali i
„suvre me nu fan ta stič nu pri ču” (Težak 1969: 5).1
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(1990) doti če se pro ble ma ti ke veza ne za dje la koja se svr sta va -
ju pod baj ku: „Baj ka [...] se kao naziv mno go upo tre blja va i
mno gi nji me ozna ču ju cije lo narod no pro zno stva ra laš tvo, a
dru gi samo veći (sve čude sno) ili manji dio (dio čude snog); neki
i sva umjet nič ka dje la u koji ma se ele ment čude snog bilo kako
javlja [...], neki opet ne vole taj izraz kad je riječ o umjet nič kim
dje li ma [...], a neki samo poje di ne umjet nič ke pri če zovu baj -
ka ma [...] (Crn ko vić 1990: 19). 



Ana Pin ta rić saže to eks pli ci ra nave de no kroz
raz gra ni ča va nje kla sič ne baj ke, moder ne baj ke i
fan ta stič ne pri če. Tako pod ter mi nom kla sič ne
baj ke pod ra zu mi je va „baj ke koje su ute me lji le
umjet nič ku ili autor sku baj ku u svjet skoj knji žev -
no sti”, a pre po zna ju se „pre ma jedin stvu stvar no -
ga i zamiš lje no ga svi je ta, ste re o tip noj kom po zi ci -
ji, suko bu dobra i zla”, mje stu rad nje (npr. dvor -
ci), liko vi ma (npr. kra lje vi, vile, zma je vi), „neo -
bjaš nji vim doga đa ji ma, čarob nim pred me ti ma i
rije či ma” itd. (Pin ta rić 2008: 9). Kod moder ne
baj ke izo sta ju ste re o tip ni uvo di ili se javlja nji ho -
va iro ni za ci ja, opi si mje sta ili liko va nisu saže ti
kao u kla sič noj baj ci, lepe za liko va koji se javlja -
ju uve li ke je obo ga će na, moti vi su suvre me ni ili
kla sič ni, ali pred sta vlje ni na novi način, nagra da
ili kazna obič no je izo sta vlje na, i sl. (usp. Pin tarić
2008: 10, 11). U moder noj baj ci javlja se sum nja
u „posto ja nje čude sno ga i nad na rav no ga” dok u
kla sič noj baj ci ta sum nja izo sta je (Isto: 11). Time
se dola zi do ter mi na fan ta stič ne pri če koja se od
moder ne baj ke raz li ku je po odva ja nju stvar nog i
nad na rav nog svi je ta kroz postup ke kao što je sni -
va nje, pro pa da nje ili pro la že nje kroz otvo re, i sl.
Osim toga, kom po zi ci ja nije ste re o tip na, kao pro -
ta go ni sti pri če javlja ju se dje ca, pone kad nestvar -
ni liko vi čije su čarob njač ke spo sob no sti ogra ni -
če ne, a temat ski fokus je na suvre me no sti (usp.
Pin ta rić 2008: 11, 12). 

Osim nave de nog, fan ta stič ne pri če i baj ke ne
dije le istu logi ku: činje ni ce iz baj ki ne pri pa da ju
sva ko dne vi ci, ali kroz pou ku „osta ju neras ki di vo
pove za ne” s njo me (Bes siè re 1974/2017: 135). S
dru ge stra ne, fan ta stič ne pri če nje gu ju jezik koji
je u druš tvu ‘nor ma lan’ nakon čega iz nje ga obli -
ku ju „neš to posve izvor no i arbi trar no” (Isto:
136). Dok baj ka smješ ta „pri rod ni pore dak u pod -
ruč je čuda”, fan ta stič ne pri če „pokre će pre i spi ti -
va nje pri ro de zako na i nor me” (Isto: 138, 140).

Irè ne Bes siè re govo ri o fan ta stič nim pri ča ma kao
o pro tu baj ka ma: baj ke se pri dr ža va ju „pra vi la iz
sva ko dnev nog ili višeg svi je ta”, a fan ta sti ka „izvla -
či argu ment koji ruši sva ku zako ni tost”, a čude -
sno se suprot sta vlja čud nom (Isto: 141). 

Dakle, naj jed no stav ni ji način distink ci je mo-
der ne baj ke i fan ta stič ne pri če nala zi se u uoč lji -
vom pri je la zu „iz stvar no ga u nestvar ni svi jet” ka-
rak te ri stič nom za fan ta stič nu pri ču (Pin ta rić 2008:
12). Odno sno, u baj ci „nema gra ni ce izme đu stvar -
nog i zamiš lje nog svi je ta” (Crn ko vić 1990: 21).

Dosad nave de no u funk ci ji je uka zi va nja na
pro ble ma ti ku neo spor nog raz gra ni ča va nja knji -
žev nih vrsta čime će se, izme đu osta log, poka za ti
koli ko su kom plek sna u radu ana li zi ra na dje la.
Mili voj Solar tuma či da

razno li kost pro znih knji žev nih dje la, odsut nost ne-
kih općih for mal nih oso bi na i broj nost pri je la znih
obli ka, obli ka u koji ma se kri ža ju i pre ple ću ka-
rakte ri sti ke mno gih vrsta, uve li ke ote ža va toč ni je
raz gra ni če nje poje di nih pro znih vrsta i nji ho vo
shva ća nje unu tar cje lo vi ta susta va svih vrsta umjet -
nič ke pro ze odre đe na vre men skog raz do blja ili
knji žev no sti europ skog kul tur nog kru ga u cje li ni
(2001: 209).

Nai me, pogo to vo u današnjem vre me nu, neri -
jet ko dola zi do među žan rov skih pre pli ta nja „pa
tako poje di no dje lo pri pa da odre đe no mu žan ru, a
u samom dje lu često se poja vlju ju karak te ri sti ke
dru go ga [...] žan ra” (Hara mi ja 2007: 7). U tom
slu ča ju riječ je o žan rov skom sin kre ti zmu. Govo -
re ći o roma ni ma, Aloj zi ja Zupan Sosič navo di da
posto je tri razi ne sin kre ti zma, a to su rod, vrsta i
žanr sin kre ti zma. 

Prvi rahli, pre ki da i pre o bli ku je pri po vi jest u
smje ru liri za ci je, dra ma ti za ci ja i ese ji za ci je roma -
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na dok dru ga dva spa ja ju raz li či te knji žev ne vrste
ili žan ro ve tako da čuva ju roma nesk nu pri po vi jed -
nost (Zupan Sosič 2001, pre ma: Hara mi ja 2007: 10).

Spo me nu to je pri mje nji vo i u kon tek stu baj -
ki/fan ta stič nih pri ča. 

2. Suvre me ne baj ke Sun ča ne Škri nja rić 
i Nade Ive ljić

U emi nent ne auto ri ce suvre me nih baj ki sva -
ka ko se ubra ja ju Sun ča na Škri nja rić i Nada Ive -
ljić. Što vi še, one pri pa da ju kru gu začet ni ca „nove
baj ko vi to sti” koja se „ogle da u pre ple ta nju dvi ju
razi na, stvar no sne i baj kov ne, te stva ra nju nove,
‘tre će’ stvar no sti, u uvo đe nju novih, začud nih
akta na ta, u žan rov skoj rese man ti za ci ji” itd. (Hra -
njec 2008). Poslje dič no tomu, u radu se ana li zi -
ra ju Kak tus baj ke (1970.) Sun ča ne Škri nja rić i baj -
ke iz Šestin sko ga kišo bra na (1972.) Nade Ive ljić, a
u obzir su uze ta prva izda nja nave de nih dje la iz
1970. i 1972. godi ne. Kao poti caj oda bi ra baš tih
auto ri ca i dje la namet nu la se zani mlji vost da su
obje rođe ne 1931. godi ne u Zagre bu i da su oba
dje la nagra đe na pozna tom godiš njom Nagra dom
„Gri gor Vitez”2 za knji žev ni tekst. Jed na ko tako,
iako su auto ri ce vrš nja ki nje uoča va se da je sva ka
od njih raz vi la vla sti tu ina či cu suvre me ne baj ko -
vi to sti. Kroz ana li tič ku inter pre ta ci ju nasto jat će
se poka za ti raz li či to sti nji ho vih baj ko vi to sti kroz
pri zmu liko va, mje sta i vre me na rad nje te struk -
tu re baj ki. 

Ana li zom je obu hva će no dva de set šest baj ki
Sun ča ne Škri nja rić i sedam na est baj ki Nade Ive -
ljić. Kak tus baj ke podi je lje ne su na šest cje li na: 

– Ljet ne maš ta ri je s baj ka ma „Nje go vo veli -
čanstvo poš tar”, „Čarob njak i bije li zec”, „Sli -

kar pod hra stom” i „Sve ima svoj kraj pa i
maš ta ri je”; 

– Zamr še ne baj ke s baj ka ma „Čovje ču ljak od
pla me na, „Nepo sluš ne tip ke, „Igra svje tla”,
„Krčag pun sno va”, „Zmaj od sta kla”, „Veli -
čan stve ni mačak” i „Naj ma nja pri ča na svi -
je tu”; 

– Kak tus baj ke za male ježe ve s baj ka ma „Prva
kak tus baj ka”, „Dru ga kak tus baj ka” i „Tre ća
kak tus baj ka”; 

– Pri če vje tro vi tih dana s baj ka ma „Pri ča o
crvenom maku”, „Puto va nje sta re kor nja če”,
„Divlji kesten”, „Vje tar na lje to va nju” i „Izlet
sa Sivo ka pom”; 

– Obič ne pri če koje je tre ba lo samo zapi sa ti s baj -
ka ma „Gdje je opet taj dje čak?”, „Sanja uvi -
jek ima vre me na”, „Vese lo, vese li je, naj ve se -
li je” i „Pri ča o Bra ci”;

– Upo znaj te Maslač ka i Mrvi cu s baj ka ma „Ma -
sla čak i modri mak” i „Neo bi čan izlet”. 

Izvan nave de nih cje li na, tj. na samom počet ku
knji ge, zapi sa na je baj ka „Tra ži se naslov”. Dakle,
„naslov sva kog pogla vlja funk ci o ni ra kao zajed -
nič ki naziv nik gru pi ra nim pri ča ma”, ali je inte re -
sant no da „pri če u tim pogla vlji ma nisu temat ski
jedin stve ne” (Hra njec 2004: 228). 

Šestin ski kišo bran sasto ji se od baj ki: „Stra ši lo
na sli ci”, „Gli nen ko”, „Košu lji ca s narod nim ve-
zom”, „Šestin ski kišo bran”, „Zmi ja bron ča nog ri-
ba ra”, „Sestre čip ka ri ce”, „Šuš”, „Opan ci-rastan -
ci”, „Pec Ivo, čovje ču ljak od tije sta”, „Grom Loši
Stri je lac”, „Stric Ope čić”, „Pri ča o malom lici tar -
skom srcu”, „Mati ja, kazi va či ca”, „Bili kum – vese -
li kum”, „Mogut”, „Naj ljep ši san tka lje Mare” i
„Kaplji ca s Pli tvi ca”. 

BAJKOVITOST KAKTUS BAJKI SUNČANE ŠKRINJARIĆ I ŠESTINSKOG KIŠOBRANA NADE IVELJIĆ
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2 „Nagra da se dodje lju je za naj bo lji knji žev ni tekst i ilu stra -
ci je oda bra ne iz jed no go diš nje pro duk ci je dječ je knji ge”, a prvi
put je dodi je lje na 1967. godi ne (Savez DND, bez dat.). 



2.1. Liko vi

a) Ljud ski zbilj ski liko vi

Pro ta go ni sti baj ki Sun ča ne Škri nja rić raz li ku -
ju se od pro ta go ni sta kla sič nih baj ki. Oni uglav -
nom pri pa da ju u sfe ru sva ko dnev nih liko va pa se
tako kao liko vi javlja ju pisac3, poš tar4, sli kar5, dje -
ča ci6, dje voj či ce7, sta klar8 itd. Suklad no tomu, nji -
ho ve zani ma ci je neri jet ko su veza ne za popu lar -
no kul tur ne pro iz vo de i medi je. Pri mje ri ce, pisac
posje du je gra mo fon i plo če; dje voj či ce sku plja ju
foto gra fi je i auto gra me glu ma ca i pje va ča, sli či ce
Živo tinj skog car stva, idu u kino, gle da ju fil mo ve,
čita ju roma ne o Indi jan ci ma i kau bo ji ma; dje ča ci
(i nji ho vi rodi te lji) posje du ju gla ča la, radio-apa -
ra te, elek trič ne šted nja ke, tele fo ne, igra ju Domi -
no i Čovje če, ne lju ti se, igra ju se Indi ja na ca, voze
se na kotu ralj ka ma, i sl. Takav oda bir liko va poda -
stri jet je željom za nečim novim i dru ga či jim što
je poja sni la i sama auto ri ca u raz go vo ru s Ljer -
kom Car-Matu ti no vić: 

Naj pri je sam zapra vo smiš lja la pri če za svo ga
mla đeg bra ta, ima la sam mla đeg bra ta i sestru. Vi-
dje la sam da su oni želj ni nekih novih pri ča. Uvi -
jek su me tra ži li da im ispri čam neš to novo. Budu -
ći da sam sve one sta re pri če ispri ča la, poče la sam
izmiš lja ti neke nove pri če (Škri nja rić pre ma: Car-
-Matu ti no vić 1991: 90).

Daka ko, uz uvrš ta va nje moder nih liko va, Škri -
nja rić je poseg nu la i za zani ma ci ja ma i pred me ti -
ma koji ma su okru že na suvre me na dje ca kako bi
posti gla uvjer lji vost svo jih pro ta go ni sta. 

Jed na ko tako, i u baj ka ma Nade Ive ljić kao
glav ni pro ta go ni sti naj češ će se poja vlju ju ljud ski
liko vi, poput lon ča ra Loj ze ka9, medi ča ra Šte fa10,
pekar skog pomoć ni ka Ive11, kazi va či ce Mati je12,
uzga ji va ča svi nja Ante13, tka lje Mare14, čip ka ri -
ca15, dje ča ka16 i dje voj či ca17. Već je iz nji ho vih

zani ma nja raz vid no da je Ive ljić crpi la inspi ra ci -
ju za svo je baj ke u fol klo ru, tj. u etno gra đi, legen -
da ma, pre da ja ma i sl. (usp. Hra njec 2004: 256).
Stje pan Hra njec osvr će se na reče no: 

Moder nost pri mje ne fol klor nih naci o nal nih či-
nje ni ca i jest u tome što nje zi ni tek sto vi nisu kakva
pou zda na narod na rizni ca (čiji bi zapis bio doku -
men tar no vje ro do sto jan etno lo gu), nego su one,
činje ni ce, tek ozrač je, tek kon tekst u čijem se okri -
lju raz i gra maš ta (2004: 256).

Kao vidlji vo raz li kov no obi ljež je u pri stu pu
obli ko va nja ljud skih liko va može se nave sti izvor
spi sa telj ske inspi ra ci je. Dok Škri nja rić pro na la zi
inspi ra ci ju u suvre me nom svi je tu i nje go vim sa-
stav ni ca ma poput popu lar no kul tur nih ele me na -
ta, Ive ljić se inspi ri ra fol klor nim slo jem. 

b) Živo tinj ski liko vi, bilj ke, pri rod ne poja ve 
i pred me ti kao liko vi

Osim ljud skih liko va, u baj ka ma Sun ča ne Škri -
nja rić javlja ju se i mno gi živo tinj ski. Naj za pa že -
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3 „Tra ži se naslov”.
4 „Nje go vo veli čan stvo poš tar”.
5 „Sli kar pod hra stom”.
6 „Sve ima svoj kraj pa i maš ta ri je”, „Čovje ču ljak od pla me -

na”, „Izlet sa Sivo ka pom”, „Gdje je opet taj dje čak?”, „Vese lo,
vese li je, naj ve se li je”, „Pri ča o Bra ci”.

7 „Tra ži se naslov”, „Sanja uvi jek ima vre me na”, „Masla čak
i modri mak”, „Neo bi čan izlet”.

8 „Zmaj od sta kla”.
9 „Gli nen ko”.
10 „Pri ča o malom lici tar skom srcu”.
11 „Pec Ivo, čovje ču ljak od tije sta”.
12 „Mati ja, kazi va či ca”.
13 „Mogut”.
14 „Naj ljep ši san tka lje Mare”.
15 „Sestre čip ka ri ce”.
16 „Košu lji ca s narod nim vezom”, „Šestin ski kišo bran”, „Zmi -

ja bron ča nog riba ra”, „Šuš”.
17 „Stra ši lo na sli ci”.



ni ji ani ma li stič ki pro ta go ni sti sva ka ko su tri mala
ježa koji se javlja ju u čak šest baj ki.18 Naj po zna ti -
ja od njih jest „Sli kar pod hra stom” koja je, kao i
dru ge baj ke u koji ma se javlja ju ježi ći i Kak tus-
-car , poslu ži la kao poti caj za dugo me tra žni ani mi-
ra ni film Čude sna šuma (1986.). Od osta lih živo -
tinj skih pro ta go ni sta javlja ju se bije li zec19, miš
Valen ti no20, mačak Veli čan stve ni21 i mačak Glup -
ko22, medvjed23, žaba24, kor nja ča25, vra bac Sivo -
kap26, žuna27, kuk ci (lep tir, buba ma ra, kri je sni ce,
bum ba ri, pče le, pau ci)28, mor ski pas, dupin, mor -
ska kor nja ča29 itd. Svi su živo tinj ski liko vi antro -
po mor fi zi ra ni, a kao pri mjer može se izdvo ji ti baj -
ka „Izlet sa Sivo ka pom” u kojoj vrap ci igra ju gla -
vo met i natje ču se u brzom kli za nju na žici, u
radi o ni ci pau ci izra đu ju halji ne za maslač ke, kri -
je sni ce slu že kao osvje tlje nje, bum ba ri kri li ma
ras hla đu ju zrak, pče le kro je odjev ne pred me te i
sl. Osim liko va iz nave de ne baj ke, poseb no je
zani mljiv mačak Veli čan stve ni iz baj ke „Veli čan -
stve ni mačak” kojeg, kao i veći nu ljud skih pro ta -
go ni sta, obli ku ju popu lar no kul tur ni ele men ti što
je raz vid no iz nje go ve želje da u svo joj knji zi zabi -
lje ži sve o svo jim slavnim mačjim pret hod ni ci ma,
o nji ho vim uspje si ma na izlo žba ma, u knji žev nim
dje li ma, na malim i veli kim ekra ni ma itd. Popu -
lar no kul tur ni utje caj zamje ću je se i u nje go vom
pro miš lja nju o polo ža ju današ njeg mač ka, „koji
mora ima ti tele vi zij skog šar ma, talen ta za reklam -
ne emi si je i smi sla za hva ta nje veza” (Škri nja rić
1970: 69). 

Jed na ko tako, i u baj ka ma Nade Ive ljić javlja -
ju se antro po mor fi zi ra ni ani ma li stič ki liko vi, no
u manjoj mje ri nego u Kak tus baj ka ma. Živo tinj -
ske pro ta go ni ste Šestin sko ga kišo bra na mogu će je
podi je li ti u dvi je sku pi ne: doma će živo ti nje (gu-
ske, pili ći, koke, pas)30 i šum ske / divlje živo ti nje
(kri je sni ce31, krti ce, medvje di, vra ne32, vje ve ri ce,
zeče vi, sove33, tetri je bi, pastr ve, vidre34). Zani mlji -

vo je da Ive ljić, kao i Škri nja rić, u lepe zu ani ma -
li stič kih liko va uvrš ta va i one živo ti nje koje se ne
susre ću toli ko često u baj ka ma (npr. tetri je bi,
krti ce, pastr ve), što je zasi gur no jedan seg ment
nove baj ko vi to sti. No, ipak je taj pomak opse žni ji
u Kak tus baj ka ma. Za raz li ku od Škri nja rić, čije su
živo ti nje u punom smi slu antro po mor fi zi ra ne
(govo re, odi je va ju se, bave se spor tom), Ive ljić je
svo jim liko vi ma pri da la tek dar govo ra. 

Izu zev živo tinj skih liko va u dje li ma Škri nja rić
i Ive ljić zapa ža ju se i liko vi koji pri pa da ju u bilj ni
svi jet, u pri rod ne poja ve te, uvjet no reče no, upo -
rab ne pred me te. Pri tom je, kao i u slu ča ju ani ma -
li stič kih pro ta go ni sta, u Kak tus baj ka ma pri sut na
šira lepe za bilja ka kao liko va (kak tus, čičak, mak,
sun co kret, divlji kesten, visi ba be, potoč ni ce, ja-
gla ci) i javlja ju se u čak sedam baj ki.35 U Šestin -
skom kišo bra nu kao liko vi su zamjet ne sta ra jela i
bukva u baj ci „Kaplji ca s Pli tvi ca”, no „Šestin ski
kišo bran” pred nja či sagle da ju li se pri rod ne poja -
ve i upo rab ni pred me ti kao liko vi. Kod Ive ljić se
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18 „Nje go vo veli čan stvo poš tar”, „Čarob njak i bije li zec”,
„Sli kar pod hra stom”, „Sve ima svoj kraj pa i maš ta ri je”, „Prva
kak tus baj ka”, „Dru ga kak tus baj ka”.

19 „Čarob njak i bije li zec”.
20 „Sli kar pod hra stom”.
21 „Veli čan stve ni mačak”.
22 „Pri ča o crve nom maku”, „Puto va nje sta re kor nja če”.
23 „Tre ća kak tus baj ka”.
24 „Pri ča o crve nom maku”.
25 „Puto va nje sta re kor nja če”.
26 „Izlet sa Sivo ka pom”, „Pri ča o crve nom maku”.
27 „Izlet sa Sivo ka pom”.
28 „Izlet sa Sivo ka pom”.
29 „Vese lo, vese li je, naj ve se li je!”.
30 „Šestin ski kišo bran”.
31 „Stra ši lo na sli ci”.
32 „Opan ci-rastan ci”.
33 „Pri ča o malom lici tar skom srcu”.
34 „Kaplji ca s Pli tvi ca”.
35 „Prva kak tus baj ka”, „Dru ga kak tus baj ka”, „Tre ća kak tus

baj ka”, „Pri ča o crve nom maku”, „Puto va nje sta re kor nja če”,
„Divlji kesten iz moje uli ce”, „Izlet sa Sivo ka pom”.



od pri rod nih poja va kao pro ta go ni sti javlja ju vje -
tar, grom, kiša, munja, kaplji ca, oblak, vode na
magli ca i duga,36 a kod Škri nja rić vje tar i čovje ču -
ljak od pla me na.37 Od upo rab nih pred me ta, kao
liko vi se poja vlju ju košu lji ca, kišo bran, opan ci,
bili kum, kipo vi, lici tar sko srce i čovje ču ljak od
tije sta u Šestin skom kišo bra nu38, a vrt ni patu ljak,
kla vir i čač ka li ce u Kak tus baj ka ma39. Dakle, svi
ovdje nave de ni liko vi ne pri pa da ju u tipič ne baj -
ko vi te liko ve, a nji ho vim uvrš ta va njem u baj ke
auto ri ce stva ra ju dru ga či ji sloj baj ko vi to sti. 

c) Baj ko vi ti liko vi

Pod izra zom baj ko vi tih liko va pod ra zu mi je va -
ju se oni koji se neri jet ko susre ću i u kla sič nim
baj ka ma. 

U Kak tus baj ka ma neko li ko je takvih liko va.
Riječ je o čarob nja ci ma40, kra lje vi ma41 i mudra -
cu42. Novost je sadr ža na u nji ho vom obli ko va nju
jer čarob nja ci ne mogu uisti nu čara ti; kra lje vi se
bave neo bič nim stva ri ma koje ne pri li če vla da ri -
ma (poput vrtlar stva) te nisu uvi jek neu stra ši vi
(stra hu ju od mor ske bole sti, od visi na), nji ho va
odi je la su izno še na a kru ne rđa ve, a mudri sta rac
ustuk nuo je pred kra lje vim laskav cem „jer nije
volio uza lud tro ši ti rije či, a nei sti na ga je ogor ča -
va la više od bole sti. Zato i nije bio u milo sti vla -
da ra” (Škri nja rić 1970: 55–56). 

U Šestin skom kišo bra nu posto je čude sni liko vi
kakvi su karak te ri stič ni za baj ke, ali je vidlji vo da
potje ču iz fol klo ra (mito va, legen di i sl.). Pri mje -
ri ce, riječ je o stra ši lu43, Gli nen ku44, pete ro či ću
Šušu45, mogu tu46 i stri cu Ope či ću47. Stra ši lo je
neo bi čan antro po mor fi zi ra ni lik koji posje du je
sve oso bi ne koje stra ši la nema ju: ono je upla še -
no, dje ti nja sto i dru že lju bi vo. Naj pri je su ga nazi -
va li Vra nin Strah, a potom Niči ji Strah – zbog nje -

go ve bla ge nara vi. Nada lje, lju di su govo ri li da je
Gli nen ko „neo bič ni dje ča čić, nastao iz gli ne, [...]
mali vile njak-čarob njak” koji zbog svo je veli či ne
sta ne u vrč (Ive ljić 1972: 11). Gli nen ko je čita vo
vri je me poma gao lon ča ru Loj ze ku, no za vri je me
suše je pre su šio i pre tvo rio se u gli ne ni kip. O
pete ro či ći ma se pri ča u naro du da su mala bića s
pet rogo va na gla vi, oda kle im i ime, koja žive na
oto ku, u rupa ma u zemlji. Pre ma seo skim pri ča -
nji ma, od njih je naj vra go la sti ji bio Šuš kojeg su
npr. kri vi li da odve zu je bar ke, puš ta sto ku, dje voj -
ka ma mrsi kosu i sl. Seo ske žene su ga isto vre me -
no zazi va le kako bi ozdra vio bole sne i pso va le ako
bi se dogo di la kakva šte ta. Pre ma narod nim pri -
ča nji ma, mogut je „ljud ski stvor, rođen od mrtve
maj ke”, koji posje du je nat pri rod ne sile i šti ti poš -
te ne lju de, a kažnja va zle (Isto: 61). Isto tako, pri -
ča se da čarob nja čić Ope čić obi ta va u cigla ni pa
svat ko kod koga dospi je cigla u koju on uti sne svoj
dlan ima sre će u živo tu. Dakle, mogu će je zami -
je ti ti da je svim nave de nim liko vi ma zajed nič ko
da potje ču iz narod nih pri ča nja, da posje du ju nat -
pri rod ne moći i da se sve dobro i loše pri pi su je
nji ho vom dje lo va nju.
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36 „Grom Loši Stri je lac”, „Kaplji ca s Pli tvi ca”.
37 „Pri ča o crve nom maku”, „Vje tar na lje to va nju”, „Čovje -

ču ljak od pla me na”. 
38 „Košu lji ca s narod nim vezom”, „Šestin ski kišo bran”,

„Opan ci-rastan ci”, „Bili kum – vese li kum”, „Zmi ja bron ča nog
riba ra”, „Pri ča o malom lici tar skom srcu”, „Pec Ivo, čovje ču ljak
od tije sta”.

39 „Sli kar pod hra stom”, „Sve ima svoj kraj pa i maš ta ri je”,
„Nepo sluš ne tip ke”, „Dru ga kak tus baj ka”.

40 „Čarob njak i bije li zec”, „Dru ga kak tus baj ka”.
41 „Nepo sluš ne tip ke”, „Igra svje tla”.
42 „Igra svje tla”.
43 „Stra ši lo na sli ci”.
44 „Gli nen ko”.
45 „Šuš”.
46 „Mogut”.
47 „Stric Ope čić”.



2.2. Mje sto i vri je me rad nje

Raz ma tra ju ći raz li ke kla sič nih i suvre me nih
baj ki, Pin ta rić zamje ću je da je u moder nim baj -
ka ma češ će odre đe no mje sto i vri je me rad nje
(usp. Pin ta rić 2008: 17). Nave de no je ponaj bo lje
uoč lji vo, pri mje ri ce, u baj ci „Sestre čip ka ri ce” u
kojoj se spo mi nje da su sestre živje le u „nama
nepo zna tom sedam na e stom vije ku [...] negdje bli -
zu Dubrov ni ka” (Ive ljić 1972: 26). 

Škri nja rić je dio rad nje Kak tus baj ki smje sti la
u urba na i rural na, tj. nase lje na pod ruč ja, a dio u
pri ro du. Neke od baj ki čija se rad nja zbi va u gra -
du/selu su: „Tra ži se naslov”, „Naj ma nja pri ča na
svi je tu”, „Veli čan stve ni mačak”, „Gdje je opet taj
dje čak?”, „Sanja uvi jek ima vre me na”. Rad nja
baj ki u pri ro du je smješ te na, pri mje ri ce, u baj ka -
ma: „Čarob njak i bije li zec”, „Sli kar pod hra stom”,
„Vese lo, vese li je, naj ve se li je!”, „Krčag pun sno va”
itd. Ako su baj ke veza ne za nase lje na pod ruč ja,
rad nja se naj češ će odvi ja u nebo de ri ma, na uli ca -
ma, seo skim pute vi ma, a ako su veza ne za pri ro -
du rad nja je obič no smješ te na u šum ska pod ruč -
ja, na pla ni ne, u spi lje, uz mor sku oba lu i sl. Da-
kle, kra jo li ci sami po sebi nisu ni po čemu čude -
sni, čak ni kad je riječ o mje sti ma koja se i ina če
neri jet ko susre ću u baj ka ma, poput kra ljev stva u
baj ci „Nepo sluš ne tip ke”, „Igra svje tla” itd. Vri je -
me u kojem se odvi ja rad nja Kak tus baj ki jest neo -
d re đe no, no ipak se može naslu ti ti da je riječ o
suvre me nom vre me nu jer se u samim baj ka ma
javlja ju suvre me ni moti vi (sli či ce Živo tinj skog car -
stva, fil mo vi o Indi jan ci ma i kau bo ji ma, Pajo Pa-
tak, nebo de ri, pod zem na želje zni ca). 

U Šestin skom kišo bra nu Ive ljić je, kao i Škri nja -
rić, smje sti la rad nju u urba ne i rural ne pro sto re i
u pri ro du, no u nje zi nim baj ka ma loka li te ti su
mje sti mi ce posve odre đe ni. Na pri mjer, spo mi nje
se selo Tavan kut48, selo Zaglav na Dugom oto ku49,

grad Zagreb50, grad Kri žev ci51 itd. Od pri rod nih
loka li te ta izdva ja ju se gora Medved ni ca (Slje me)52,
rije ka Sutla53, Pli tvič ka jeze ra, pla nin ski masiv
Kape la54 itd. Takav oda bir mje sta rad nje poči va
na činje ni ci da Ive ljić u svo jim dje li ma sli je di trag
„narod nih obi ča ja i kazi va nja” pove zu ju ći na taj
način „sadaš njost i proš lost, suvre me nost i tra di -
ci ju” (Pin ta rić 2008: 215). Vri je me rad nje u baj -
ka ma je neo d re đe no što se obič no vidi iz reče ni -
ca poput: „Živio jed nom jedan sta rac” (Ive ljić
1972: 10), „Bili tako jed nom jed ni opan ci” (Isto:
35), no pone kad je i dje lo mič no odre đe no kao u
baj ci „Sestre čip ka ri ce” – „u onom dav nom i nama
nepo zna tom sedam na e stom vije ku” (Isto: 26) što
kore spon di ra s pove za noš ću baj ki i fol klora. 

2.3. Struk tu ra baj ki

Hra njec zamje ću je da su „poti ca ji za žan rov ski
izbor” u stva ra laš tvu Sun ča ne Škri nja rić „kadšto
izvank nji žev ni” zbog nasto ja nja da dje ci ponu di
„neš to novo što još nisu čula ni pro či ta la” (Hra -
njec 2004: 225). Time je stvo ri la pod lo gu za mo-
der nu baj ku u kojoj se sta pa „stva ran ljud ski svi -
jet s maš to vi tim”, odno sno dola zi do raz grad nje
„usme nok nji žev no ga mode la” pri čemu auto ri ca
zane ma ru je čvr stu kom po zi ci ju baj ke (Isto: 227,
230). Pri mje ri ce, u pone kim baj ka ma55 izo sta ju
poje di ni ele men ti fabu le (uvod, zaplet, vrhu nac,
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48 „Stra ši lo na sli ci”.
49 „Mati ja, kazi va či ca”.
50 „Zmi ja bron ča nog riba ra”.
51 „Bili kum – vese li kum”.
52 „Pri ča o malom lici tar skom srcu”.
53 „Opan ci-rastan ci”. 
54 „Kaplji ca s Pli tvi ca”.
55 Npr. u baj ci „Tra ži se naslov” raza bi re se uvod i zaplet, u

baj ci „Sli kar pod hra stom” – „nedo sta je čak i zaplet [...], nema
nika kvih veli kih doga đa nja” itd. (Težak 1991: 91).



ras plet) karak te ri stič ni za kla sič ne baj ke (usp. Te-
žak 1991: 91). 

Dubrav ka Težak sma tra da se Škri nja rić zapra -
vo slu ži ste re o ti pi ma narod nih baj ki kako bi ruši -
la kon ven ci je baj ki (usp. Težak 1991: 88). Odno -
sno, ona pro ži ma for mu baj ke „doga đa ji ma iz
real nog svi je ta” te sto ga real nost pone kad poti -
sku je fan ta zi ju u dru gi plan (Idri zo vić 1984: 253).
Isto zaklju ču je i Pin ta rić tuma če ći da u nje zi nim
suvre me nim baj ka ma izo sta ju čude sna pre tva ra -
nja, a čud no va tost se posti že antro po mor fi za ci -
jom ‘čudo tvo ra ca’ kao što je npr. sta ri hrast56 (usp.
Pin ta rić 2008: 205). Osvr ću ći se na auto ri či na
pro zna dje la, Muris Idri zo vić pojaš nja va da Škri -
nja rić u baj ka ma rela ti vi zi ra „misao o tome da se
neš to dogo di lo u zbi lji ili je samo njen pri vid” jer
„moder na baj ka pod ra zu mi je va pre pli ta nje mit -
skog i real nog, sna i jave, pre ki da nje i pono vo
uspo sta vlja nje veze izme đu raci o nal nog i ire al -
nog” (Idri zo vić 1984: 252–253). Osim spo me nu -
tih auto ra, i Milan Crn ko vić nudi svo je gle diš te te
je miš lje nja da su nje zi ne pri če na raz me đi baj ke
i fan ta stič ne pri če, a naj u spje li ji ma sma tra upra -
vo one koje su bli že fan ta stič noj pri či (usp. Crn -
ko vić 1990: 85). 

Evi dent no je da raz li či ti teo re ti ča ri kori ste raz -
li či to nazi vlje govo re ći o auto ri či nim baj ka ma.
Tako se u lite ra tu ri mogu pro na ći izra zi poput:
nova baj ka (Idri zo vić 1984), fan ta stič na pri ča
(Crn ko vić 1990), moder na fan ta stič na pri ča/anti -
baj ka (Težak 1991), baj ko vi ta pri ča (Hra njec 2004)
i moder na baj ka (Pin ta rić 2008). Iz sadaš nje po -
zi ci je, odno sno neko li ko dese tlje ća kasni je od
nastan ka auto ri či nih dje la, mogu će je pri hva ti ti
izraz moder ne ili suvre me ne baj ke. Nai me, kako
bi se sagle dao neki (knji žev ni) feno men, u ovom
slu ča ju novo baj ko vi tost, potre ban je odre đe ni
vre men ski raz mak da bi se doš lo do rele vant nih
zaklju ča ka. 

Nada Ive ljić „nadah nju je se usme nom baj kom”
u svr hu pro ši ri va nja uni ver zal nih ljud skih vri jed -
no sti u skla du sa suvre me nim vre me nom (Hra -
njec 2004: 259). U nje zi nim baj ka ma pro ži ma ju
se maš ta i real nost kroz čije se pre pli ta nje afir mi -
ra ju vri jed no sti poput „isti ne, lju ba vi i pri ja telj -
stva”, a auto ri ca ne zazi re ni od ple me ni tih pou -
ka (Isto: 276). Daka ko, zamjet no je da je „udio
ima gi na ci je vari ja bi lan” pa u poje di nim baj ka ma57

pre vla da va real no u odno su na ire al no (Idri zo vić
1984: 261). Nave de no tuma či i Težak:

Iako su pri če sazda ne na sta rim vje ro va nji ma
ipak su čvrš će pove za ne s real nim živo tom nego
fan ta sti kom. Fan ta sti ka se javlja kao nostal gi ja za
sta rim vre me ni ma kada je narod na maš ta u svom
nezna nju svi jet napu či la čude si ma i neo bič nim bi-
ći ma. [...] Veći nom joj pri če osci li ra ju izme đu rea -
li zma i fan ta sti ke, sna i jave [...] (Težak 1991: 98,
103).

Za raz li ku od Škri nja rić, koja nadah nu će pro -
na la zi u izvank nji žev nim poti ca ji ma iz sva ko dne -
vi ce, Ive ljić „se nadah nju je zavi ča jem i dje tinj -
stvom pre puš ta ju ći se domiš lja nju fan ta stič nih
moti va i pre pli ta nju sna i zbi lje, isti ne i legen de”
(Idri zo vić 1984: 263). Ipak, ni Ive ljić „se ne da spu -
ta ti nika kvim motiv skim niti kom po zi cij skim ka -
lu pom” pa joj se baj ke „kre ću od impre si je, maš -
ta nja, oži vlja va nja [...] do kom bi na to ri ke” (Crn -
ko vić 1990: 85). Zbog takvog ustro ja knji žev ne
zbi lje Pin ta rić suge ri ra da se nje zi ne baj ke „mogu
sma tra ti i fan ta stič nim pri ča ma” (2008: 227). Da-
kle, kao što se u lite ra tu ri može pro na ći raz li či to
nazi vlje za Kak tus baj ke tako se i u kon tek stu Še-
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56 Npr. u baj ci „Nje go vo veli čan stvo poš tar”, „Čarob njak i
bije li zec”, „Sli kar pod hra stom” itd. 

57 Npr. u baj ci „Naj ljep ši san tka lje Mare”, „Mati ja, kazi va -
či ca” itd. 



stin sko ga kišo bra na javlja ju izra zi poput: pri če58

(Idri zo vić 1984; Crn ko vić 1990; Težak 1991), poe -
ti zi ra ne pri če (Hra njec 2004), fan ta stič ne pri če
(Pin ta rić 2008) i moder ne baj ke (Hra njec 2004;
Pin ta rić 2008). 

3. Zaklju čak

Vrš nja ki nje Sun ča na Škri nja rić i Nada Ive ljić
raz vi le su raz li či te ina či ce nove baj ko vi to sti. Spo -
me nu to je poslje di ca vla sti tih spi sa telj skih ten -
denci ja i izvora inspi ra ci je što se odra ža va na mno-
gim baj ko vi tim razi na ma. Tako Škri nja rić glav ni -
nu inspi ra ci je crpi iz sva ko dne vi ce dok se Ive ljić
osla nja na fol klor ni sloj obli ku ju ći ga pre ma osob -
nim naho đe nji ma. 

Liko ve koji se susre ću u Kak tus baj ka ma i Še-
stin skom kišo bra nu mogu će je podi je li ti na: ljud -
ske zbilj ske liko ve, živo tinj ske liko ve, bilj ke, pri -
rod ne poja ve i pred me te te baj ko vi te liko ve. Škri -
nja rić ki ni ljud ski zbilj ski liko vi pri pa da ju u sfe ru
sva ko dnev nih suvre me nih liko va koji posje du ju
popu lar no kul tur ne pred me te i zao ku plje ni su za -
ni ma ci ja ma iz pod ruč ja popu lar ne kul tu re te se
sto ga može reći da ih na neki način obli ku je popu -
lar na kul tu ra, a sva ko dne vi ca slu ži kao osno va pri
obli ko va nju. Ive ljić ki ni ljud ski liko vi bave se zani -
ma nji ma koja pri pa da ju u dome nu fol klo ra što je
su klad no auto ri či nim izvo ri ma inspi ra ci je. Živo -
tinj ski liko vi te bilj ke, pri rod ne poja ve i pred me ti
kao liko vi u obje auto ri ce su antro po mor fi zi ra ni,
no ši ra lepe za nave de nih liko va pri sut na je u Kak -
tus baj ka ma u koji ma je isto tako zamjet no da ih
neri jet ko obli ku ju popu lar no kul tur ni ele men ti.
Međutim, poseb no je zani mlji vo da obje auto ri ce
uvr š ta va ju ani ma li stič ke i dru ge liko ve koji se ne
su sre ću u kla sič nim baj ka ma pa samim time obli -
ku ju seg ment nove baj ko vi to sti. U Kak tus baj ka -
ma i Šestin skom kišo bra nu susre ću se i baj ko vi ti

liko vi kakvi su neri jet ko pri sut ni u kla sič nim baj -
ka ma, no auto ri ce im pri da ju neka rak te ri stič ne
oso bi ne što sva ka ko dopri no si novom viđe nju baj -
ko vito sti. 

Kao mje sta rad nje u Kak tus baj ka ma navo de se
urba na i rural na pod ruč ja te pri ro da. Slič no je i u
kon tek stu Šestin sko ga kišo bra na, ali su loka li te ti
mje sti mi ce posve odre đe ni kon kret nim nazi vi ma
što nije slu čaj u Škri nja rić ki nim baj ka ma. Vri je -
me rad nje u Šestin skom kišo bra nu uglav nom je
neo d re đe no, no zbog pri sut no sti suvre me nih mo-
ti va za Kak tus baj ke je evi dent no da su smješ te ne
u suvre me no vri je me. Što se tiče same struk tu re
baj ki, pri obje auto ri ce izo sta je čvr sta kom po zi ci -
ja baj ke, a pone kad se i nagla sak s čude snog seli
na real no. 

Dakle, iako Kak tus baj ke i baj ke iz Šestin sko ga
kišo bra na posje du ju dodir ne toč ke s kla sič nim
baj ka ma, auto ri ce uvo de toli ko novi te ta u obli ko -
va nju da se oba dje la mogu pro gla si ti moder nim
baj ka ma, a obje spi sa te lji ce začet ni ca ma dru ga či -
je suvre me ne baj ko vi to sti. 
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Kri sti na S. SLUNJ SKI

FAIRY TALE LIKE NESS OF KAK TUS BAJ KE
(CAC TI FAIRY TALES) BY SUN ČA NA 

ŠKRI NJA RIĆ AND ŠESTIN SKI KIŠO BRAN
(ŠESTI NE UMBREL LA) BY NADA IVE LJIĆ

Sum mary

The seven ti es are of gre at impor tan ce for Cro a tian
chil dren’s lite ra tu re. Pre ci sely in this period the occur -
ren ce of new poe tics is noted, which is, of cour se, evi -
dent also in con text of fairy tales. Sun ča na Škri nja rić and
Nada Ive ljić are one of the most sig ni fi cant aut hors
having dif fe rent appro ach to fairy tale like ness reflec ted
in the ir work. After a bri ef the o re ti cal insight into cha -
rac te ri stics of clas sic fairy tale and fan ta stic tale, the
focus will be shif ted to modern fairy tale cha rac te ri stics.
By using analytic appro ach, the spe ci fics of Cac ti fairy
tales (1970) by Sun ča na Škri nja rić and Šesti ne umbrel la
(1972) by Nada Ive ljić will be shown. It is evi dent that
both aut hors have dis tin cti ve wri ting styles, and alt ho -
ugh each aut hor appro ac hed fairy tale like ness in uni que
way, both wri tings are con tem po rary fairy tales. In the
abo ve-men ti o ned wri tings, the fairy tale like ness will be
vie wed in rela tion to sha ping of cha rac ters, loca ti ons and
time period whe re fairy tale is set, and fairy tale struc -
ture.

Key words: con tem po rary chil dren’s lite ra tu re, fairy
tale, Nada Ive ljić, Sun ča na Škri nja rić

SAŽE TAK: Danas se u savre me nom inter di sci pli nar -
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nom nauč nom kon tek stu kon sti tu i ra lo poseb no istra ži -
vač ko usmje re nje, sve pozna ti je pod ime nom kul tu ral ne,
a onda i knji žev ne ani ma li sti ke. To su svo je vr sne „stu di -
je o živo ti nja ma” (eng. ani mal stu di es), a čiji je osnov ni
pred met zani ma nja istra ži va nje svih aspe ka ta poja ve
živo ti nja u kul tu ri, odno sno u knji žev no sti, s težnjom ka
post hu ma ni stič kom nadi la že nju antro po cen trič ne hije -
rar hi je. Ova istra ži vač ka ori jen ta ci ja poseb no je važna u
pro u ča va nju dje či je knji žev no sti, u kojoj je svi jet živo ti -
nja odu vi jek jedan od naj do mi nant ni jih sadr ža ja. Ahmet
Hro ma džić jedan je od naj re pre zen ta tiv ni jih auto ra boš -
njač ke i bosan sko her ce go vač ke knji žev no sti za dje cu od
pede se tih do osam de se tih godi na 20. sto lje ća, dakle od
vre me na dovr šet ka soc re a li zma i počet ka porat nog pred -
mo der ni zma, pa tokom cije log peri o da porat nog moder -
ni zma, a nje go ve baj ko vi te pri po vi jet ke pred sta vlja ju
boga tu rizni cu za pro u ča va nja knji žev ne ani ma li sti ke,
kao i za pri mje nu dual ne teo ri je u dje či joj knji žev no sti.

KLJUČ NE RIJE ČI: knji žev na ani ma li sti ka, dual na
teo ri ja, Ahmet Hro ma džić, baj ko vi te pri po vi jet ke

Knji žev nost s tema ti kom živo ti nja posto ji koli -
ko i ljud ski rod. Od Pan cha tan tre, tj. Petok njiž ja
(oko 3. st. pri je Kri sta), drev nih indij skih basni i
pri ča o živo ti nja ma u sti ho vi ma i pro zi, basni Ezo -
pa, Jea na de La Fon ta i na, ali i Dosi te ja Obra do -
vića, do npr. Živo tinj ske far me (1945) Geor gea
Orwel la itd., živo ti nje su odu vi jek ima le ključ nu

ulo gu u ljud skoj kul tu ri i, poseb no, knji žev no sti.
Sve te kra ve, luka ve zmi je, straš ni lavo vi, ele gant -
ni labu do vi, užur ba ne pče le i luka ve lisi ce – sve
su to kari ka tu re samih stvo re nja (usp. Sax 2013),
ali odra ža va ju ne samo to kako raz li či te kul tu re
vide sebe kroz svi jet pri ro de koji ih okru žu je, već
i to kako takve kul tu re kroz tra di ci ju baš ti ne živo -
tinj ski svi jet. Biblij ska pri ča o Ada mu i Evi i nji -
ho vom pro go nu iz Raj skog vrta poseb no je stva -
ra la usta lje ne per cep ci je i svi jest o živo ti nja ma i
čovje čan stvu. Ova kve i slič ne pri če sto lje ći ma su
kazi va ne u raz li či tim kul tur nim kon tek sti ma, na
raz li či tim jezi ci ma, u raz li či tim druš tvi ma, ali i u
vjer skim pod u ča va nji ma, poseb no dje ce. Kroz sva
ta pri ča nja, živo ti nje su bile kon stant no pri sut ne,
pozi tiv no i nega tiv no, aktiv no i pasiv no, od nji ho -
vog stva ra nja i nji ho ve pozi tiv ne ulo ge u živo tu
lju di, do nji ho vog nega tiv nog aspek ta. Npr. zmija
u Raj skom vrtu samo je jedan pri mjer ambi va len -
ci je koja je karak te ri zi ra la odnos lju di i živo ti nja
tokom sto lje ća u raz li či tim kul tu ra ma, druš tvi ma
i tra di ci ja ma (usp. Hadro mi-Allo uc he 2017). Pri -
su stvo neljud skih stvo re nja u knji žev no sti uzro -
ko va lo je dubo ki ras cjep u ljud skim pret po stav ka -
ma o stvar no sti, i to na način istra ži va nja živo tinj -
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ske pri ro de i dru go sti živo ti nja u per spek ti vi iz
koje ih gle da ju lju di (usp. Heholt – Edmund son
2020). To je dove lo, zapra vo, do svo je vr snog para -
dok sa, jer koli ko god da su živo ti nje bile odu vi jek
pri sut ne u knji žev no sti, pro u ča va nje nji ho ve po-
ja ve u knji žev no sti done dav no nije bilo ni izbli za
u foku su knji žev nih stu di ja, osim u meta fo rič kim
i ale go rij skim sli ka ma živo ti nja koje su, nai me,
tre ba le „poslu ži ti” za bolje upo zna va nje čovje ka
u knji žev no sti. Ne, dakle, živo ti nja. Ipak, oso bi to
danas, per cep ci ja i ulo ga živo ti nja u knji žev no sti
pokre će niz inter di sci pli nar nih istra ži vač kih pita -
nja, dile ma i ras pra va koje sežu dale ko izvan okvi -
ra tra di ci o nal ne nau ke o knji žev no sti, oso bi to tra -
di ci o nal nog pro u ča va nja dje či je knji žev no sti, iako
upra vo ta knji žev nost odu vi jek nudi boga ti izvor,
pa – moglo bi se reći – čak i bazu za upra vo ova -
kve pri stu pe i pro u ča va nja: „Uz to, ani ma li stič ke
su teme bli ske medi je va li sti ma koji se bave besti -
ja ri ji ma, a neš to su češ će i u tuma ča dje či je knji -
žev no sti” (Mar ja nić – Zara di ja Kiš 2012: 284).
Kakve su etič ke, pa čak i poli tič ke ulo ge naših
odno sa s dru gim vrsta ma te kako razu mje ti živo -
ti nje u ljud skim kul tu ra ma, veli ka su pita nja i
antro po lo gi je, i soci o lo gi je, i filo zo fi je, ali i teo ri -
je pra va živo ti nja te, narav no, pri rod nih nau ka.
Ovaj važni pomak moguć je poseb no na način
pro pi ti va nja poi ma nja i ulo ge živo ti nja u histo ri ji
civi li za ci je, naj pri je u smi slu pro pi ti va nja tra di ci -
o nal ne distink ci je, odno sno uobi ča je nog odva ja -
nja ono ga što danas nazi va mo „ljud skim” u odno -
su na „živo tinj sko”, sva ka ko uz napo me nu da je
spo me nu ta pri mar na distink ci ja upra vo ljud ska
kre a ci ja i da, kao takva, pod ra zu mi je va super i or -
nu, aktiv nu ljud sku ulo gu u odno su na pasiv nu i
pod re đe nu ulo gu živo ti nja:

Ide je ljud ske super i or no sti ugra đe ne su u kul -
tur ni model domi na ci je koja obli ku je veći nu ljud -

skih druš ta va u ovom histo rij skom tre nut ku. Ovo
ogra ni če no antro po cen trič no raz miš lja nje bilo je
instru men tal no u bru tal nim neprav da ma pre ma
živo ti nja ma svih vrsta, uklju ču ju ći i lju de, poseb no
u posljed njih dvje sto pede set godi na glo bal ne indu -
stri ja li za ci je, a naj vi še u posljed njih pede set godi -
na inten zi vi ra nja sto čar stva. Knji žev nost nudi čita -
te lji ma način da odgo vo re na etič ku i eko loš ku šte -
tu uzro ko va nu ovim okrut nim pri vi le gi ra njem
nekih lju di nad veći nom dru gih živo ti nja (Pyke
2019: 1).

U nizu lite ra tu re važne za kul tu ral nu, a poseb -
no knji žev nu ani ma li sti ku poseb no je poti caj na
knji ga Der ri da i tek stu al na ani mal nost: za zoo gra -
ma to lo gi ju knji žev no sti Rodol fa Piskor skog, koja
ana li zi ra ono što je u huma ni stič kim nau ka ma
posta lo pozna to kao „pita nje živo ti nje” u odno su
na knji žev ne tek sto ve, akcen ti ra ju ći ras pra vu o
neljud skim bići ma i nji ho voj zastu plje no sti u knji -
žev no sti (2000). Kako to želi pri ka za ti ovaj rad,
kao i dru gi rado vi slič nog usmje re nja, jedan od
pri mar nih foku sa knji žev ne ani ma li sti ke danas je
poseb no razu mi je va nje toga kako se for mi ra la i
obli ko va la dosa daš nja histo ri ja knji žev nih stu di -
ja o živo ti nja ma, uz zala ga nje za dru ga či ji pri stup
ovim pita nji ma ubu du će (McHugh – McKay –
Mil ler 2021), kroz dru ga či je sli ke živo ti nja, živo -
tinj skog svi je ta i čovje ka: 

Više nije mogu će raz miš lja ti o soci jal noj prav di
samo iz ljud ske per spek ti ve, niti je mogu će pro mi -
je ni ti ove siste me ugnje ta va nja bez hva ta nja ukoš -
tac s nači ni ma na koje su živo ti nje, kao mar ke ri i
upi si va či kate go ri ja, defi ni ra le čovje ka na isklju ču -
ju ći način (Raber – Dugan 2021: 4).

Nai me, knji žev na ani ma li sti ka danas, uz veli ki
utje caj zago vor ni ka pra va živo ti nja, želi ispi ta ti
usta lje ne knji žev ne kano ne pro miš lja njem o dru -
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ga či jem shva ta nju živo ti nja u knji žev no sti, pa i
dje či joj, te insi sti ra na razu mi je va nju susre ta raz -
li či tih vrsta u knji žev no sti, a poseb no na razu mi -
je va nju poja ve domi na ci je čovje ka u odno su na
dru ge žive vrste. Iako jezik jeste ključ ni mar ker
ljud ske raz li ke u odno su na dru ge vrste, živo ti nje
tako đer ima ju raz li či te „šifre”, odno sno siste me
koji ma komu ni ci ra ju, i upra vo bi taj susret vrsta
kao raz li ka tre bao biti tema pro u ča va nja knji žev -
ne ani ma li sti ke danas (usp. Wesling 2019). To
pod ra zu mi je va i pre i spi ti va nje dosa daš nje histo -
ri o gra fi je, a naro či to domi nant ne poku ša je stan -
dar di zi ra nja i dezin di vi du a li zi ra nja pona ša nja ži -
vo ti nja, čime knji žev na ani ma li sti ka širi okvi re
tra di ci o nal ne nau ke o knji žev no sti i posta je inter -
di sci pli nar no pod ruč je i histo rij skih i kul tu ral nih
stu di ja. Pozi va njem na dublje razu mi je va nje dru -
š tve no-poli tič kih i kul tur nih kon tek sta koji pru -
ža ju nara ti ve koji sežu dalje od usta lje nih sli ka o
živo ti nja ma, knji žev na ani ma li sti ka tre ba la bi
eks pe ri men ti ra ti i s novim indi vidu al nim sli ka ma
(i) o živo ti nja ma, i to upra vo pre i spi ti va njem hi -
sto ri je s ciljem pokre ta nja akti vi zma i bri ge za
dobro bit (i) živo ti nja (usp. Kreb ber – Roscher
2018). Svi ovi pri stu pi knji žev ne ani ma li sti ke i u
okvi ru aka dem skog, ali i akti vi stič kog pri stu pa,
poseb no su važni za dje či ju knji žev nost, jer upra -
vo knji žev nost za dje cu, u svo joj naj ši roj defi ni ci -
ji, pod ra zu mi je va lite ra tu ru nami je nje nu dje ci
kao naj ra nji vi joj čita lač koj publi ci (usp. Pašić Ko -
drić – Pečen ko vić 2020: 12) te kao takva nemi -
nov no zah ti je va savre me ne, ide o loš ki što „ras te -
re će ni je” pri stu pe pro u ča va nja, i u teo ri ji, i u
prak si u ško la ma. Dje či ja knji žev nost u ško la ma,
u svo jim isho di ma uče nja, uz stje ca nja zna nja,
mora pod ra zu mi je va ti i izvje sni akti vi zam, tako
da za dje či ju knji žev nost ras ko li izme đu aka dem -
skog i akti vi stič kog aspek ta knji žev ne ani ma li sti -
ke mogu biti samo još veći iza zov. I to oso bi to u

ško la ma, naro či to kroz savre me ne kore la ci je dje -
či je knji žev no sti s osta lim obla sti ma, odno sno ra -
z li či tim škol skim pred me ti ma. Uz dru ga pita nja,
knji žev nu ani ma li sti ku poseb no zani ma i eko kri -
ti ka:

Kao polje, eko kri ti ka je raz vi la dva pri mar na
nači na istra ži va nja. Prvi se foku si ra na sadaš nji tre -
nu tak daju ći važan etič ki dopri nos: pove zu ju ći poli -
ti ku repre zen ta ci je s poda ci ma nauč nih istra ži va -
nja, ovaj model uče nja argu men ti ra poli tič ko dje -
lo va nje. Ipak, to je s vre me na na vri je me blo ki ra lo
histo rij ske mode le koji su šire defi ni ra li eko kri ti ku
(Raber – Dugan 2021: 3).

Isto tako, histo rij ski pri stup poma že u naj i -
stak nu ti jem i poli tič ki naj hit ni jem zadat ku za sve
stu di je o živo ti nja ma – pri hva ta nju činje ni ce da
svi jet nije stvo ren samo za lju de, da posto je gra -
ni ce ono ga što čovjek može zna ti i isku si ti, poput
rado sti ili boli dru gog stvo re nja i sl., te da lju dima
nedo sta je jezik da čak i opi šu to isku stvo (Isto).
Sva ka ko, to se odno si na način kako pre i spi ta ti i
pro ble ma ti zi ra ti odva ja nje čovje ka od dru gih ži-
vo ti nja te koje su etič ke i poli tič ke ulo ge ljud skih
odno sa s dru gim vrsta ma, ali i kako je mogu će
loci ra ti i razu mje ti dje lo va nje živo ti nja u ljud skim
kul tu ra ma (usp. Carey – Gre en fi eld – Mil ne
2020). Tako đer, nau ka o knji žev no sti obo ga će na
je i tzv. post ko lo ni jal nom eko kri ti kom, a koja iz svo -
je per spek ti ve raz ma tra, izme đu osta log, i pro ble -
me život ne sre di ne te pita nja iz dome na stu di ja
o živo ti nja ma, odno sno kul tu ral ne ani ma li sti ke.
Raz ma tra ju ći post ko loni jal na, naj pri je eko loš ka, a
zatim i zoo kri tič ka pita nja, Gra ham Hug gan i He-
len Tif fin u knji zi Post ko lo ni jal na eko kri ti ka: knji -
žev nost, živo ti nje, oko liš istra žu ju tran sver zal ne
odno se izme đu lju di, živo ti nja i oko li ša u širo kom
spek tru post ko lo ni jal nih knji žev nih tek sto va, ispi -
tu ju ći neke od ključ nih pro ble ma danas, poput
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glo bal nog zagri ja va nja, sigur no sti hra ne, pre na -
se lje no sti lju di i izu mi ra nja živo ti nja itd., kao i
veze izme đu post ko lo ni jal ne teo ri je i teo ri je inva -
lid no sti (usp. Hug gan – Tif fin 2015). U tom smi -
slu javlja se i ter min zoo po e ti ka. Zoo pe o ti ka bi,
dakle, tre ba la dati odgo vo re šta knji žev ne stu di je
o živo ti nja ma mogu reći o knji žev no sti za koju bi
kon ven ci o nal no pro u ča va nje knji žev no sti moglo
biti „sli je po”, a poseb no kako se knji žev nost može
odu pri je ti ten den ci ji da se živo ti nje poti sku ju u
sim bo lič ku slu žbu kao meta fo re i ale go ri je za
čovje ka (usp. Dri scoll – Hof fmann 2018). Knji žev -
ne stu di je o živo ti nja ma, odno sno knji žev na ani -
ma li sti ka kao istra ži vač ka per spek ti va danas istra-
žu je širok spek tar tek sto va kako bi ispi ta la teret
knji žev nog nasli je đa i pred sta ve odno sa lju di i
živo ti nja te antro po cen trič nu pri ro du fik ci je u
knji žev no sti. Poseb no je foku si ra na na odnos iz-
me đu jezi ka i pat nje u knji žev no sti, uz pro pi ti va -
nje ino va tiv nih moguć no sti za istra ži va nje novih
nara tiv nih struk tu ra i obli ka izra ža va nja u savre -
me noj knji žev no sti (usp. Baker 2019). Zapra vo,
moglo bi se reći da se upra vo knji žev ne stu di je o
živo ti nja ma na pose ban način bave i etič kom kri -
ti kom u knji žev no sti, i to dovo de ći estet ska pita -
nja u dija log s rani je sasvim mar gi na li zi ra nim
pita nji ma, kao npr. o eti ci i poli ti ci mesa, u smi -
slu pita nja o nači nu na koji je ljud ski mesni režim
obli ko van, repro du ci ran ili ospo ren, kako kul tur -
nim i ima gi na tiv nim fak to ri ma tako i poli tič kim
sta vo vi ma i moral nim rasu đi va njem (usp. McCo -
rry – Mil ler 2019). Nai me, stu di je o živo ti nja ma
rezo nan ca su raz li či tih savre me nih kri tič kih ori -
jen ta ci ja, uklju ču ju ći i post ko lo ni jal ne i rod ne
stu di je te stu di je kla se i rasnu kri ti ku, ali pro ši -
ru ju ove foku se tako da uklju ču ju i neljud ska
stvo re nja, tj. živo ti nje, a što omo gu ća va decen tra -
li za ci ju ljud skih pri vi le gi ra nih polo ža ja (Raber –
Dugan 2021: 3). 

Poseb no je zani mljiv i pojam knji žev ne živo ti -
nje, koji bi tre bao pod ra zu mi je va ti korek tiv za
danas sve upit ni je pret po stav ke i prak se u pro u -
ča va nju knji žev nosti, na način savre me nog zao -
kre ta ka ponov nom pro miš lja nju teo ri je (engl. ret -
hin king the ory):

Knji žev na živo ti nja vri jed na je ne samo sama po
sebi, već i kao korek tiv za upit ne pret po stav ke i
prak se koje su već dugo bile povlaš te ne u pro u ča -
va nju knji žev no sti. Među tim, budi mo jasni, taj sta -
ro dje čač ki huma ni zam, sa svo jom odboj noš ću pre -
ma sve mu što miri še na teo ri ju, ne igra nika kvu
ulo gu u ovoj pro ši re noj kri ti ci (Crews 2005: 14) .

Orni to loš ki moti vi i sim bo li zau zi ma ju poseb -
no mje sto u stva ra laš tvu Ahme ta Hro ma dži ća1,
istak nu tog boš njač kog i bosan sko her ce go vač kog
pisca za dje cu,2 a u tom smi slu poseb no se izdva -
ja zbir ka Patu ljak vam pri ča (1957) koja sar ži cije -
lu lepe zu raz li či tih živo tinj skih liko va i nji ho vih
antro po morf nih odno sa, što je neis crp no bla go za
knji žev nu ani ma li sti ku. Ova kve poja ve mogu uka -
za ti i na to da stva ra laš tvo Ahme ta Hro ma dži ća
kao cje li na pred sta vlja izra zi to anga ži ra nu lite ra -
tu ru u kon tek stu ono ga što danas nazi va mo i knji -
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1 Ahmet Hro ma džić rođen je 11. 10. 1923. u Bje la ju kod
Bosan skog Petrov ca, a umro je 1. 1. 2003. godi ne u Sara je vu.
Bio je boš njač ki i bosan sko her ce go vač ki pisac, novi nar i ured -
nik. Pisao je pri po vi jet ke i roma ne za dje cu i odra sle. Čita lač -
koj publi ci naj po zna ti ji je po dje li ma kakva su Labu do va polja -
na (roman, 1952), Patu ljak iz Zabo ra vlje ne zemlje (1956), Patu -
ljak vam pri ča (1957), Oka me nje ni vuko vi (1963) itd. Dobit nik je
mno gih nagra da i pri zna nja te jedan od osni va ča dje či je bibli o -
te ke „Lasta vi ca”. Za više infor ma ci ja o knji žev nom dje lu Ahme -
ta Hro ma dži ća usp. Kukić 2017.

2 Poj mo vi boš njač ka knji žev nost i bosan sko her ce go vač ka knji -
žev nost usko su pove za ni, ali nisu sino nim ni. Pojam boš njač ka
knji žev nost odno si se na naci o nal nu knji žev nost Boš nja ka kao
naro da (u skla du s revi ta li zi ra nim naci o nal nim ime nom Boš -
njak, a umje sto rani jeg poj ma bosan sko mu sli man ska knji žev nost),
te obu hva ta ukup nost knji žev nog stva ra nja boš njač kog naro da, 



žev nom eko lo gi jom, a što njen umjet nič ki ili knji -
žev ni akti vi zam (usp. For tuny 2019) čini bli skim
akti vi zmu koji se javlja u dome ni ma eko kri ti ke,
eko po e ti ke te kul tu ral ne ani ma li sti ke. Kao i kod
dru gih bosan sko her ce go vač kih dje či jih pisa ca
dovr šet ka soc re a li zma i počet ka porat nog pred -
mo der ni zma, pa tokom cije log peri o da porat nog
moder ni zma, i kod Ahme ta Hro ma dži ća pri mje -
tan je i nesum njiv utje caj poseb no roman ti čar ske
evrop ske poe zi je, oso bi to jer u nje go vom stva ra -
laš tvu pre o vla da va ju orni to loš ki moti vi i sim boli
uz, moglo bi se reći, pri zi va nje poe ti ke pje sme
„Oda sla vu ju” (1819) Joh na Keat sa ili čak Percyja
Shel leyja, koje su i šire ostva ri le zna ča jan poti caj
dru gim auto ri ma, pa tako i u južno sla ven skom
kon tek stu: 

Pje snik je sla vuj, pro gla ša va pje snik Percy Shel -
ley u svo joj slav noj obra ni poe zi je, isto dob no citi -
ra ju ći naj po zna ti ji živo tinj ski pri kaz uzvi še no sti
ljud skog druš tva roman tič nog umjet ni ka 1821.
(McHugh 2008).

Ako bi se cje lo kup na poe ti ka knji žev nog stva -
ra nja Ahme ta Hro ma dži ća poku ša la iznu tra odre -
di ti (kao i u slu ča ju npr. Nasi he Kapi džić-Hadžić),
to bi bila nje na izra že na, pa čak naiz gled i nesra -
zmjer na poet ska dual nost i tek pri vid na pro tur ječ -
nost, a koja se u ovoj stu di ji ime nu je dual nom teo -
ri jom u dje či joj knji žev no sti, a što je vje ro vat no i
naj ve ći iza zov u pro u ča va nju poe ti ke dje či je knji -
žev no sti, pa i stva ra laš tva Ahme ta Hro ma dži ća,
poseb no kada je riječ o razu mi je va nju knji žev ne
ani ma li sti ke ovog auto ra. Dual na teo ri ja u dje či -
joj knji žev no sti,3 naj kra će reče no, pro pi tu je knji -
žev ne aspek te tek sta u koji ma posto ji naiz gled
posve nesra zmjer na dual nost – jed no stav nost
izra za, s jed ne stra ne, i izra zi ta slo že nost sadr ža -
ja, s dru ge, a što, zapra vo, u konač ni ci izra sta u
balans, rav no te žu, puni smi sao i har mo ni ju knji -

žev nog dje la. Tek pod sje ća nja radi, plan sadr ža ja
je spo sob nost zna ka da u sebi pohra ni poda tak, a
plan izra za spo sob nost da se taj poda tak pre ne se
dru gim sudi o ni ci ma komu ni ka ci je, pri čemu ra-
zu mi je va nje zna ka nije mogu će bez shva ta nja ove
diho to mi je (usp. Ški ljan 1980: 13). Među tim, dok
su plan izra za i plan sadr ža ja u okvi ru jezič kog
zna ka suš tin ski odvo je ni (diho to mi ja), u dual noj
teo ri ji u dje či joj knji žev no sti plan izra za i plan
sadr ža ja knji žev nog tek sta kao cje li ne samo su
naiz gled nesra zmjer ne jedi ni ce, budu ći da, napo -
sljet ku, upra vo zajed no posti žu puni smi sao knji -
žev nog tek sta. Dual nost, dakle, pod ra zu mi je va,
jedin stve nog knji žev nog feno me na, odno sno sta -
pa nje suprot no sti koje se, zapra vo, har mo nič no
upot pu nju ju, baš kao, pri mje ri ce, u egi pat skoj
iko no gra fi ji, gdje pti ca i zmi ja pred sta vlja ju dual -
nost, a u suš ti ni kom ple men tar nost aspe ka ta ljud -
ske pri ro de. U obra zo va nju, dual ni škol ski sistem
pre po ru če na je kom bi na ci ja teo ri je i prak se, a
dual nost, na sli čan način posma tra na, pro na la zi
se i u mate ma ti ci ili fizi ci i sl. U mno gim situ a ci -
ja ma u mate ma ti ci i fizi ci stvar nost je opi sa na na
dva nači na koji na prvi pogled izgle da ju vrlo raz -
li či ti, no postup no je shva će no da su te dvi je sli ke
pri ro de ekvi va lent ne. Kla sič ni pri mjer je Fou ri e -
o va tran sfor ma ci ja koja iden ti fi ci ra funk ci je na
dual nim vek tor skim pro sto ri ma. Ključ na korist od
pozna va nja dual no sti je da pru ži infor ma ci je od

KNJIŽEVNA ANIMALISTIKA U BAJKOVITIM PRIPOVIJETKAMA AHMETA HROMADŽIĆA

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/02   63

ne ogra ni ča va ju ći se samo na pro stor Bosne i Her ce go vi ne kao
drža ve, dok je pojam bosan sko her ce go vač ka knji žev nost nad na ci -
o nal nog karak te ra i odno si na knji žev no stva ra nje u Bosni i
Her ce go vi ni, bez obzi ra na pri pad nost auto ra poje di noj naci o -
nal noj knji žev no sti. Riječ je, dakle, o dva raz li či ta nači na siste -
ma ti zi ra nja knji žev ne prak se Boš nja ka i knji žev ne prak se u
Bosni i Her ce go vi ni, od kojih sva ki ima svo je knji žev no te o rij -
sko i knji žev no hi sto rij sko ute me lje nje. Za više infor ma ci ja o
odno su i knji žev no hi sto rij skom sta tu su i iden ti te tu boš njač ke i
bosan sko her ce go vač ke knji žev no sti usp. Kodrić 2018.

3 Auto ri ca ovog rada uvo di dual nu teo ri ju kao meto du pro -
u ča va nja dje či je knji žev no sti.



inte re sa koje mogu biti mno go dostup ni je u jed -
nom od dva opi sa stvar no sti (Mir ko vić 2020).

Nera zu mi je va nje (i) dual ne teo ri je u knji žev -
no sti (iako je fik cij skog karak te ra), jedan je od
uzro ka nepra ved ne „oma lo va že no sti” i, de fac to,
„nerav no prav no sti” dje či je knji žev no sti u odno su
na knji žev nost za odra sle, jer knji žev nost za dje -
cu pone kad pod ra zu mi je va tek naiz gled nemi nov -
nu jed no stav nost. Upra vo zbog ovo ga i knji žev no
dje lo Ahme ta Hro ma dži ća doži vje lo je mno ge
stig ma ti za ci je, oso bi to roman Labu do va polja na iz
1952. godi ne (usp. Pre le vić 1990: 5) iako ga je
Pred grag Pala ve stra nazvao prvim ozbilj nim poku -
ša jem poslje rat ne bosan ske pro ze (1952: 129). Me-
đu tim, već sa zbir kom krat kih baj ko vi tih pri po vi -
jet ki Patu ljak vam pri ča Ahmet Hro ma džić do
danas u oči ma dosa daš nje knji žev ne kri ti ke osta -
je prven stve no soc re a li stič ki pisac te nje go vo
stva ra laš tvo biva uvrš te no u okvi re lek tir nih popi -
sa bosan sko her ce go vač kih pisa ca za dje cu. Ipak,
do danas nje go vo knji žev no dje lo u okvi ri ma knji -
žev ne kri ti ke, oso bi to savre me ne, osta je popri lič -
no neis tra že no, ali i u kon tek stu žan rov skih odli -
ka nje go vih pri po vi je da ka koje nije mogu će defi -
ni ra ti tek baj ka ma niti soc re a li stič kim pri ča ma
budu ći da se u nji ma ite ka ko osje ća ju jasni utje -
ca ji porat nog pred mo der ni zma i moder ni zma, ali
i roman ti zma, kako je već spo me nu to (poseb no
kada je riječ o orni to loš kim moti vi ma i sim boli -
ma u nje go vim baj ko vi tim pri po vi jet ka ma). Nai -
me, iako nje go ve baj ko vi te pri po vi jet ke, ali i dru -
ga dje la, pred sta vlja ju neis crp nu rizni cu ani ma li -
stič kih moti va, nji ma knji žev na kri ti ka goto vo da
nije posve ti la pažnju, a današ nje knji žev ne stu di -
je o živo ti nja ma, ali i dru ga či ji pogled na dje či ju
knji žev nost, zasi gur no bi ovaj ani ma li stič ki kon -
cept stva ra laš tva Ahme ta Hro ma dži ća sma tra le
naj in te re sant ni jom karak te ri sti kom nje go ve poe -
ti ke. Iako je na baj ko vi tim pri po vi jet ka ma Ahme -

ta Hro ma dži ća teš ko pri mje ni ti poststruk tu ra li -
stič ke ana li ze knji žev ne ani ma li sti ke, to nije ne-
mo gu će, upra vo sto ga što knji žev ne živo ti nje u
ovim baj ko vi tim pri po vi jet ka ma, iako jesu antro -
po morf no pri ka za ne, pre če sto sadr že upra vo knji -
žev ni ani mal ni akti vi zam (usp. For tuny 2019) raz -
li či tog karak te ra, a nje gov odjek nika ko ne bi smio
biti zane ma ren. Nai me, iz per spek ti ve odra slih,
Hro ma dži će va poe ti ka tek naiz gled pod ra zu mi je -
va jed no stav no pri ka zi va nje knji žev nih živo ti nja,
što je done kle oče ki va no s obzi rom na potre bu
razu mi je va nja ove vrste dis kur sa od stra ne dje ce,
zbog čega svo jim izra zom dje la knji žev no sti za
dje cu ne smi ju izla zi ti iz moguć no sti dje či je per -
cep ci je. Knji žev nost za dje cu, uosta lom, slu ži i za
to da bi dje ca iz ove vrste tek sto va usva ja la i
osnov ne odgoj ne i obra zov ne sadr ža je, kao i go-
vor no-jezič ke vri jed no sti, jer iako knji žev nost za
dje cu nije sluš ki nja ni pomoć ni ca peda go gi je,
jasno je da ipak pri do no si odgo ju i širem obra zov -
nom cilju (Crn ko vić – Težak 2002: 8). 

Uz ovo, knji žev nost za dje cu poči va i na poja -
ča noj „čaro li ji tek sta”, poseb no zarad pažnje
malih čita la ca kao nje nih reci pi je na ta – inte re sa
za nasta vak čita nja ili čak slu ša nja tek sta, pri
čemu knji žev nost za dje cu i tema ti kom mora biti
inte re sant na dje ci. Tako dje ca i kroz ono što im je
tek done kle razu mlji vo, ali i inte re sant no vre me -
nom obo ga ću ju svoj voka bu lar, ali i osje ćaj za
umjet nič ki jezik, kao i svo je vješ ti ne kon tro li ra -
nja i raz vi ja nja pažnje, isto vre me no stva ra ju ći,
jača ju ći i nje gu ju ći i mno ge dru ge vješ ti ne i kom -
pe ten ci je. Ova ko se posti že i „namje na” dje či je
knji žev no sti, koju ona tako đer ima, iako joj upra -
vo ta namje na, ne nužno, ali ipak često, daje i
manje ili više vidljiv ide o loš ki karak ter. A svim
ovim, na teme lju ove pri vid ne jed no stav no sti izra -
za, gra de se mno go kom plek sni ji sadr ža ji, izra zi -
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to inte re sant ni, ali i više stru ko zahtjev ni, kako je
to i u slu ča ju stva ra laš tva Ahme ta Hro ma dži ća.

U kon tek stu pri mje ne dual no sti mogla bi biti
inte re sant na baj ko vi ta pri po vi jet ka „Bije li sla vuj”,
koja, jed no stav nim sti lom i jezi kom pri klad nim
dje ci, zapra vo, kroz svo ju slo že nost, danas uči te -
lji ma slu ži kao pri mjer pri če o inku zi ji. Inklu zi ja
u raz red noj nasta vi, kao oba ve zni model u pla ni -
ra nju, siste ma ti za ci ji i izvo đe nju nasta ve, zah ti je -
va jasne i raz ra đe ne meto dič ke mode le i prin ci pe,
a pogo to vo onda kada je riječ o pred me tu Bosan -
ski, hrvat ski, srp ski jezik i knji žev nost, gdje pita -
nja inklu zi je još uvi jek nisu dovolj no istra že na.
Da bi se ova kva situ a ci ja mogla pro mi je ni ti, po-
treb no je poza ba vi ti se ovim pro ble mom i izni je -
ti mogu će pri je dlo ge za nje go vo rje še nje. Nai me,
situ a ci ja još uvi jek nedo volj no istra že nih moguć -
no sti inklu zi je u pro ce si ma nasta ve iz pred me ta
Bosan ski, hrvat ski, srp ski jezik i knji žev nost, od-
no sno ovaj sla bo defi ni ran i još uvi jek nedo volj -
no istra žen aspekt u okvi ri ma meto di ke, teo ri je
knji žev no sti, ali i u indi vi du al nim meto da ma spe -
ci jal ne nasta ve, reflek ti ra se sva ko dnev no na na-
sta vu i opće ni to rea li za ci ju inklu zi je u okvi ru
obra zov nog pro ce sa. Sto ga, pre ko pri po vi jet ke
Ahme ta Hro ma dži ća „Bije li sla vuj”, koja govo ri o
važno sti i ulo zi soci ja li za ci je u druš tvu, pri ja telj -
stvu, razu mi je va nju i pri hva ta nju raz li ke, destig -
ma ti za ci ji, potreb no je budu ća istra ži va nja usmje -
ri ti u prav cu novih meto dič kih i knji žev no te o ret -
skih mode la i pri je dlo ga.

Da li je još iko bio ova ko nesre ćan kao ja, niko
neće da me pri mi u druš tvo. Ne pre o sta je mi niš ta
dru go već da lutam po zemlji i da ne budem ni sla -
vuj, ni golub, ni vra na... (Hro ma džić 1990: 119).

U tim okvi ri ma bi se nastav ni pro ce si inklu zi -
je, ali i mno gih dru gih izra zi to važnih feno me na,

upra vo kroz knji žev nu ani ma li sti ku baj ko vi tih
pri po vi jet ki Ahme ta Hro ma dži ća, u nasta vi knji -
žev no sti mogli bolje odvi ja ti. S ovim u vezi, upra -
vo kroz veća zna nja o knji žev no sti, svi uče ni ci i
uče ni ce bolje bi usvo ji li i svi jest o pri ro di Raz li ka
koje ih okru žu ju, kao i opće ni to pro ce se pri hva -
ta nja niza Raz li ka u svi je tu koji ma sva ko dnev no
svje do či mo.

U kon tek stu ana li ze savre me ne knji žev ne ani -
ma li sti ke, Hro ma dži će va poe ti ka je, sva ka ko, kla -
sič nog ani ma li stič ko-huma ni stič kog, a ne post -
huma ni stič kog karak te ra, iako je ipak poseb no
inte re si ra tzv. knji žev ni akti vi zmam, a što jeste
inte res post hu ma ni stič ke knji žev ne ani ma li sti ke.
Upra vo po tome Hro ma dži će va poe ti ka ima (i)
dje li mič no savre men knji žev no a ni ma li stič ki ton.
Nai me, u zbir ci Patu ljak vam pri ča mogu će je go-
vo ri ti o eko kri ti ci Hro ma dži će ve huma ni stič ke poe -
ti ke paci fi stič kog skla da i uti li tar no-didak tič kog ka-
rak te ra, ali i uz dje li mič ni post hu ma ni stič ki akti -
vi zam i kon tekst na pri mje ri ma:

– baj ko vi tih pri po vi jet ki koje govo re o pti či jem
knji žev nom akti vi zmu pre ma dje ci;

– baj ko vi tih pri po vi jet ki koje govo re o dje či jem
knji žev nom akti vi zmu pre ma knji žev nim ži-
vo ti nja ma, tj. pre ma pti ca ma;

– baj ko vi tih pri po vi jet ki koje govo re o među -
sob nom pti či jem i pači jem knji žev nom akti -
vi zmu;

– baj ko vi tih pri po vi jet ki koje afir mi ra ju har -
mo ni ju pri ro de te paci fi stič ki sklad izme đu
svih živih vrsta (raz li či tih ili istih) u nji ho -
vom zajed nič kom život nom okru že nju. 

Hro ma dži će va poe ti ka kroz pri zmu zoo pe ti ke
gene ral no ne pre po zna je odu pi ra nje ten den ci ji da
se živo ti nje poti sku ju u sim bo lič ku slu žbu kao meta -
fo re i ale go ri je za čovje ka (usp. Dri scoll – Hof f-
mann 2018), ali, uz već spo me nu ti knji žev ni akti -

KNJIŽEVNA ANIMALISTIKA U BAJKOVITIM PRIPOVIJETKAMA AHMETA HROMADŽIĆA

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/02   65



vi zam, u poje di nim Hro ma dži će vim baj ko vi tim
pri po vi jet ka ma jeste dje li mič no pri su tan i sen zi -
bil i tet te inte res za pre go vor i pod jed na ko uva ža -
va nje svih raz li či tih vrsta (uklju ču ju ći i čovjeka).

Baj ko vi te pri po vi jet ke koje govo re o pti či jem knji -
žev nom akti vi zmu kroz raz li či te antro po morf ne
postup ke pti ca pre ma dje ci pod ra zu mi je va ju paž-
nju, razu mi je va nje, sao sje ća nje, poš to va nje, lju -
bav itd., ali i suži vot te „paci fi stič ki susret” raz li -
či tih živih vrsta na domi nant noj rela ci ji pti ca –
dije te. Odli čan pri mjer ovog tipa dis kur sa je baj -
ko vi ta pri po vi jet ka „Dje čak i pti ca”. Bole snog dje -
ča ka niš ta nije moglo izli je či ti, dani ma je ležao
bole stan, samo ga je mogla izli je či ti pti ca kada mu
je doni je la dozre lu jago du.

Ozdra vio je dje čak. Već sutra dan je ustao iz
poste lje, a nakon neko li ko dana počeo je i da se
igra. U vrtu ispred pro zo ra nje go ve sobe mala pti -
ca je savi la gni je zdo i tako su njih dvo je ostali
neraz dvoj ni pri ja te lji (Hro ma džić 1990: 152).

Baj ko vi ta pri ča „Dje čak i pti ca” u kon tek stu
savre me ne knji žev ne ani ma li sti ke važan je pri -
mjer knji žev nog akti vi zma živo ti nja pre ma lju di -
ma, tj. pre ma dje ci, a koji bi se u post hu ma ni stič -
kom ani ma li stič kom tonu odno sio na zane ma re -
nost pozi tiv ne ulo ge živo ti nja, poseb no u peri o du
odra sta nja dje ce, ali i opće ni to, jer živo ti nje ite -
ka ko ima ju i tera pe ut sku ulo gu u živo ti ma lju di.
Nave de na baj ko vi ta pri po vi jet ka Ahme ta Hro ma -
dži ća upra vo ima ova kav tera pe ut ski karak ter i
kao takva danas bi mogla biti inte re sant na u okvi -
ri ma aktu el ne bibli o te ra pi je, i to (i) kroz knji žev -
nu ani ma li sti ku, jer bi se upra vo u pro ce si ma
struč ne pomo ći nasil ni ci ma koji zlo sta vlja ju živo -
ti nje mogli kori sti ti dis kur si slič nih sadr ža ja, ali i
za odr ža va nje te jača nje empa ti je i pre ma živo ti -
nja ma te men tal nog zdra vlja opće ni to, oso bi to
kod dje ce, ali i kod odra slih.

Baj ko vi te pri po vi jet ke koje govo re o dje či jem knji -
žev nom akti vi zmu, a koje tako đer pod ra zu mi je va -
ju pažnju, razu mi je va nje, sao sje ća nje, poš to va nje,
lju bav itd., ali i suži vot te „paci fi stič ki susret” raz -
li či tih živih vrsta mogu će je posma tra ti na domi -
nant noj rela ci ji dije te – pti ca. Odlič ni pri mje ri
ova kve baj ko vi te pri po vi jet ke su Hro ma dži će ve
baj ko vi te pri po vi jet ke, već spo me nu ti „Bije li sla -
vuj” ali i „Svi ra la”. Nakon neiz bje žne smr ti usljed
suro ve zime, dje čak s pro zor skog zida uno si pti -
cu u dom i tako je spa ša va. Ova baj ko vi ta pri po -
vi jet ka poseb no je zani mlji va sto ga što uz nave -
de ni knji žev ni akti vi zam, a na kojem insi sti ra sa-
vre me na knji žev na ani ma li sti ka, sadr ži i izvje sni
otklon u odno su na antro po morf ni pri kaz pti ca u
Hro ma dži će vom dje lu, jer susret pti ce i dje ča ka
jeste pri ka zan i kao susret raz li či tih vrsta, a što je
jedan od domi nant nih inte re sa savre me ne knji -
žev ne ani ma li sti ke i poseb no zoo po e ti ke, kako je
već spo me nu to u uvod nom dije lu ovog rada.

O čemu je pje va la, dje čak nije shva tio. Ali je
shva tio da pje va lije po, ljep še od svih pti ca koje je
dosad slu šao i zaže lio samo jed no: da pti ca osta ne
stal no u nje go voj sobi, da pje va i da ga sma tra svo -
jim veli kim pri ja te ljem. Ali mala pti ca oči to nije
želje la to isto (Hro ma džić 1990: 131).

U smi slu susre ta raz li či tih vrsta bez ljud ske
domi na ci je pri po vi jet ka „Svi ra la” pred sta vlja ba-
rem nago vješ taj sve ga ono ga što bi zoo po e ti ka i
savre me na ani ma li sti ka opće ni to nazva le izra zi to
sen zi bil nim pre go vo rom raz li či tih vrsta i to uz
puno uva ža va nje pri ro de dru ga či jih vrsta, bez
ljudske super i or no sti u odno su na dru ge vrste.

Baj ko vi te pri po vi jet ke koje govo re o pti či jem i pa-
či jem knji žev nom akti vi zmu kroz raz li či te antro po -
morf ne postup ke živo ti nja pre ma živo ti nja ma, a koji
opet pod ra zu mi je va ju pažnju, razu mi je va nje, sao -
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sje ća nje, poš to va nje, lju bav itd., ali i suži vot te
„paci fi stič ki susret” knji žev nih živo ti nja mogu će
je razu mje ti na domi nant noj rela ci ji pti ca – pti -
ca, a pri mje ri ovakvih dis kur sa su baj ko vi te pripo -
vi jet ke „Pla me na”, „Golu bo vo kri lo”, „Rasta nak”.
Iako ova kve pri po vi jet ke zbog svo jih antro po -
morf nih karak te ri sti ka nisu oso bi to inte re sant ne
za pro u ča va nja u okvi ri ma savre me ne knji žev ne
ani ma li sti ke, one bi se, baš zbog svo je paci fi stič -
ke pri ro de, ali i uti li tar no-didak tič nog karak te ra,
mogle razu mje ti i kao pri če o lje po ti indi vi du al -
no sti i raz li ka, a razu mi je va nje Raz li ke, poseb no
u dje či joj knji žev no sti, sva ka ko da ima i svo ju
odgoj nu ulo gu. 

Ako mi je kri lo slo mlje no, noge su mi zdra ve.
Biću golub koji ne leti, ali ću živje ti u slo bo di na
zemlji, u svje tlu, a ne u mra ku (Isto: 140).

Dakle, iako ova kve baj ko vi te pri po vi jet ke jesu
antro po morf nog karak te ra, čemu se, oso bi to da-
nas, poseb no suprot sta vlja zoo po e ti ka, baš zbog
među sob nog ani mal nog akti vi zma koji pro mo vi -
ra Raz li ku, ova kvi dis kur si izla ze iz okvi ra kla sič -
nih soc re a li stič kih pri ča za dje cu. Sen zi bil na ani -
mal na komu ni ka ci ja u nji ma, uz sav svoj huma -
ni stič ki antro po morf ni karak ter, jeste dobar obra -
zac za sen zi bil nu ver bal nu i never bal nu komu ni -
ka ci ju među lju di ma, ali i za sen zi bil nu čovje ko -
vu never bal nu komu ni ka ci ju sa živo ti nja ma, a
koje se mogu tako đer tre ti ra ti raz li kom u odno su
na lju de, a što bi bio ani mal ni stič ki post hu ma ni -
stič ki pri stup ovom feno me nu.

Baj ko vi te pri po vi jet ke koje afir mi ra ju har mo ni ju
pri ro de te svih živih vrsta u nji ho vom zajed nič kom
život nom pro sto ru kroz nji ho ve raz li či te (i) antro -
po morf ne postup ke, a koji tako đer pod ra zu mi je -
va ju pažnju, razu mi je va nje, sao sje ća nje, poš to va -
nje, lju bav, itd., ali i suži vot te „paci fi stič ki susret”

raz li či tih ili istih živih vrsta te antro po morf nih
patu lja ka, mogu će je shva ti ti na rela ci ji živa pri -
ro da – dje ca – pti ce – patulj ci. Repre zen ta tiv ne
Hro ma dži će ve baj ko vi te pri po vi jet ke ovog tipa
dis kur sa su „Taj na neo bič nog jeze ra ili kako je
nasta la ova knji ga”, „Ili kako je otkri ve na taj na”,
„Tvr đa va”. U ovom tipu dis kur sa poseb no su zani -
mlji va ime na liko va u nave de nim baj ko vi tim pri -
ča ma: „Lji ljan”, „Zla ti bor”, „Jasen ko”, „Jelen”,
„Đur đe vak”, jer se upra vo i kroz sva nave de na
ime na pro mo vi ra eko po e ti ka paci fi stič kog skla da
izme đu pri ro de te svih raz li či tih vrsta u njoj
(uklju ču ju ći i čovje ka).

Naša je šuma puna taj ni i čud nih sta nov ni ka
koje nikad niko neće uspje ti saku pi ti na jed no mje -
sto i izbro ja ti. Tako je Lilja nov otac poči njao svo je
pri če o pla ni ni koja se pro sti ra la iza sela, u nedo -
gled pre ma moru (Isto: 109).

Ova kva podje la pred sta vlja tek puto kaz u istra -
ži va nji ma akti vi stič ke eko-ani mal ne poe ti ke paci -
fi stič kog skla da i uti li tar no-didak tič kog karak te -
ra Ahme ta Hro ma dži ća, a ne sve o bu hvat nu po-
dje lu nave de nih tipo va tek sto va, poseb no jer se
frag men tar no u istim pri po vi jet ka ma pro na la ze
raz li či ti ponu đe ni obra sci. Osnov na funk ci ja ove
načel ne podje le je pomi ri ti savre me ne i tra di ci o -
nal ne pri stu pe u per spek ti vi knji žev ne ani ma li sti -
ke, a gdje savre me ni pri stu pi poseb no sta vlja ju
fokus na raz li či te vrste akti vi zma u knji žev no sti,
uklju ču ju ći nji hov širi odjek u inte r di sci pli nar noj
obla sti stu di ja o živo ti nja ma, odno sno kul tu ral noj
ani ma li sti ci, ali i mno go šire. Takvi savre me ni pri -
stu pi, poseb no onda kada je riječ o dje či joj knji -
žev no sti, ima ju više stru ke kori sti, čak i u nasta vi
uz spo me nu ti inklu ziv ni karak ter, jer kore la cij ski
pove zu ju knji žev nu ani ma li sti ku u okvi ri ma dje -
či je knji žev no sti s dru gim nastav nim pred me ti ma
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i obla sti ma (npr. Moja oko li na, Bio lo gi ja, Geo gra -
fi ja i sl.). Tra di ci o nal ni pri stup razu mi je va nju
knji žev ne ani ma li sti ke tiče se, pri je sve ga, uti li -
tar no-didak tič ke funk ci je u dje či joj knji žev no sti i
kao takav nije zane ma riv upra vo zbog svo je „na-
mje ne”, iako, naža lost, ta namje na često pod ra zu -
mi je va i ide o loš ki karak ter, mada on ne mora
nužno biti nega ti van, već može ima ti i pozi tiv ne
aspek te, o čemu svje do či i stva ra laš tvo Ahme ta
Hro ma dži ća.

Uz akti vi stič ku eko-ani mal nu poe ti ku paci fi -
stič kog skla da i uti li tar no-didak tič kog karak te ra,
u baj ko vi tim pri po vi jet ka ma Ahme ta Hro ma dži -
ća pri sut na je i ovo me vrlo bli ska i kom ple men -
tar na akti vi stič ka eko-ani mal na poe ti ka osu de nasi -
lja. Već je bilo govo ra o tome da savre me nu ani -
ma li sti ku poseb no pri vla če ide je ljud ske super i -
or no sti ugra đe ne u kul tur ni model domi na ci ja
koje obli ku ju veći nu ljud skih druš ta va u odre đe -
nim histo rij skim tre nu ci ma te da je ova kvo ogra -
ni če no antro po cen trič no raz miš lja nje bilo instru -
men tal no u bru tal nim neprav da ma pre ma živo ti -
nja ma svih vrsta (Pyke 2019: 1). Među tim, bru -
tal na ljud ska super i or nost često je pred met kri ti -
ke i osu de u stva ra laš tvu Ahme ta Hro ma dži ća (ali
npr. i Nasi he Kapi džić-Hadžić), baš zbog već spo -
me nu te neras ki di ve har mo ni je i skla da izme đu
život nog pro sto ra i svih živih bića u nje mu. Kon -
kret no, u zbir ci Patu ljak vam pri ča Ahme ta Hro -
ma dži ća, u kon tek stu zoo po e ti ke, ali i knji žev ne
eko lo gi je, mogu će je govo ri ti i o baj ko vi tim pri po -
vi jet ka ma koje osu đu ju nasi lje, lov, stig ma ti za ci ju i
nera zu mi je va nje na raz li či tim antro po morf nim
rela ci ji ma među sob no izme đu pti ca, ali i izme đu
lju di i pti ca. Tu spa da ju pri po vi jet ke: „Jato”, „Sla -
vu je va smrt”, „Pla me na”, „Bije li sla vuj”, ali mogu -
će je govo ri ti i o pti či jem nasi lju nad dje com (pri -
po vi jet ka „San”) te ljud skom nasi lju nad živo ti -
nja ma – „Zla to klju na pti ca” (baj ko vi ta pri po vi jet -

ka koja osu đu je ljud ski lov pti ca). I ova kva podje -
la pred sta vlja tek puto kaz u istra ži va nji ma akti -
vi stič ke eko-ani mal ne poe ti ke paci fi stič kog skla -
da i uti li tar no-didak tič kog karak te ra Ahme ta
Hro ma dži ća, ali ne i sve o bu hvat nu podje lu nave -
de nih tipo va tek sto va, poseb no jer se frag men tar -
no, neka da i iz istih baj ko vi tih pri po vi jet ki, poje -
di ni odno si izme đu živih bića inter pre ti ra ju na
raz li či te nači ne. I nje na osnov na funk ci ja je opet
ista – pomi ri ti savre me ne i tra di ci o nal ne pri stu -
pe u per spek ti vi knji žev ne ani ma li sti ke, a gdje
savre me ni pri stu pi poseb no sta vlja ju fokus na
raz li či te vrste akti vi zma u knji žev no sti, uklju ču -
ju ći nji hov širi odjek u inter di sci pli nar noj obla sti
stu di ja o živo ti nja ma, odno sno kul tu ral noj ani -
ma li sti ci, ali i mno go šire. Iako tema ti zi ra ju raz -
li či te odno se čovje ka, živo ti nja i pri ro de, zajed -
nič ka čvr sta pove zni ca svih spo me nu tih tipo va
tek sto va je empa tij ski i nada sve huma ni stič ki pri -
stup čovje ka raz li či tim vido vi ma neskla da i nasi -
lja koji ga nemi nov no okru žu ju. Ova kav, isti na
poma lo i roman ti čar ski pri stup pri zi va nja empa -
ti je kod čita la ca u slu ča ju Ahme ta Hro ma dži ća
nema nika kvih ide o loš kih pobu da, dapa če on pa-
siv no osu đu je, ali i pri zi va pozi tiv ni huma ni stič ki
i eko loš ki akti vi zam, a pozna to je da upra vo prizi -
va nje empa ti je, oso bi to kod mla dih čita la ca knji-
žev no sti za dje cu, može biti ite ka ko zabri nja -
vajuće, jer pri zi va nje empa ti je u dje li ma dje či je
knji žev no sti često pod ra zu mi je va i vrlo osje tlji ve
dis kur se vri jed ne pole mi zi ra nja (usp. Pašić Ko-
drić – Pečen ko vić 2020). 

Pri stu pi knji žev nih stu di ja o živo ti nja ma –
knji žev ne ani ma li sti ke – izra zi to su širo ki i zah-
tjev ni, nekad i pro tur ječ ni, naro či to u slu ča ju
razu mi je va nja dje či je knji žev no sti, prven stve no
zbog nje ne spe ci fič ne pri ro de. Ipak, ova kvi pri -
stu pi neo do lji vo su inte re sant ni, pa čak i nemi -
nov ni u okvi ri ma pro u ča va nja upra vo knji žev no -
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sti za dje cu, koja je pre du go bila pred met prven -
stve no tra di ci o nal nih kri tič kih i knji žev no hi sto -
rij skih pri stu pa, s nji ho vim i neo spor nim vri jed -
no sti ma, ali i nedo sta ci ma. Jer, bez obzi ra na pri -
ro du tra di ci o nal nih ili savre me nih izu ča va nja,
pri stup knji žev ne ani ma li sti ke dje či joj knji žev no -
sti pri je ko je potre ban, naro či to s obzi rom na ne-
mi no van utje caj „tek stu al nih živo ti nja” na dje cu
i nji ho vo odra sta nje, te zasi gur no ova pita nja za-
vre đu ju ponov ne pro cje ne, šire nje, a možda i po-
nov no obli ko va nje knji žev nih kano na dje či je knji -
žev no sti. To se poseb no odno si na boš njač ku i
bosan sko her ce go vač ku knji žev nost za dje cu, po-
seb no stva ra laš tvo Ahme ta Hro ma dži ća, koje tek
čeka svo ja savre me na istra ži va nja, a koja bi mora -
la uze ti u obzir i poti ca je koje danas daje upra vo
knji žev na ani ma li sti ka.
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LITE RARY ANI MA LI STICS IN THE FAIRY
TALES OF AHMET HRO MA DŽIĆ

Sum mary

Today, in the modern inter di sci pli nary sci en ti fic con -
text, a spe cial rese arch direc tion has been con sti tu ted,
incre a singly known as cul tu ral, and then lite rary ani ma -
li stics. The se are a kind of “ani mal stu di es”, who se main
subject of inte rest is the study of all aspects of the appe -
a ran ce of ani mals in cul tu re and lite ra tu re, with a ten -
dency toward post hu ma nist over co ming of the anthro -
po cen tric hie rarchy. This rese arch ori en ta tion is espe -
cially impor tant in the study of chil dren’s lite ra tu re, in
which the ani mal world has always been one of the most
domi nant con tents. Ahmet Hro ma džić is one of the most
repre sen ta ti ve aut hors of Bosni ak and Bosnian lite ra tu -
re for chil dren from the 1950s to the 1980s, from the
time of the end of Social Rea lism and the begin ning of
Post war Pre mo der nism to the enti re period of Post war
Moder nism, and his fairy tales repre sent a rich tre a sury
for the study of lite rary ani ma li stics, as well as for the
appli ca tion of dual the ory in chil dren’s lite ra tu re.

Keywords: lite rary ani ma li stics, dual the ory, Ahmet
Hro ma džić, fairy tales
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САЖЕ ТАК: Овај рад се бави темом пли ша них игра -
ча ка као тран зи ци о них обје ка та на при ме ру рома на
Божић на играч ка бри тан ске аутор ке Џ. К. Роу линг. С
јед не стра не, текст овог рома на алу ди ра на тра ди ци о -
нал не бри тан ске бај ке о ожи вља ва њу пли ша них игра -
ча ка (Vel ve teen Rab bit, M. Wil li ams), али и упу ћу је на
раз вој еко ло шке све сти код деце, као и на про блем
масов не про из вод ње игра ча ка. Рад ће пока за ти како је
кла сич на бај ка о играч ка ма обо га ће на еле мен ти ма
етич ких пре и спи ти ва ња пре у зе тих из дела кла сич не
књи жев но сти. Тиме при ча о потра зи деча ка за изгу -
бље ном играч ком доби ја више стру ку сло је ви тост ту -
ма че ња, ука зу ју ћи на сло же ност про це са одра ста ња,
али суштин ски оста је при ча о зна ча ју при ја тељ ства
изме ђу дете та и пли ша не играч ке, одно сно тран зи ци -
о ног објек та.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: Божић на играч ка, Џ. К. Роу линг,
ожи вља ва ње игра ча ка, дете, пли ша на играч ка, тран зи -
ци о ни обје кат, реци кла жа, одра ста ње

Деца често пока зу ју дубо ку при вр же ност ме -
ким, пли ша ним играч ка ма у обли ку меде, зеке
или неке дру ге живо ти ње. Дете спа ва са играч -
ком, раз го ва ра са њом, пла че пред њом, пове -
ра ва јој се. Изу зет но је то што у овом слу ча ју
пли ша не живо ти ње „бри ну” о свом вла сни ку,
обра ћа ју му се зре лим, уте шним тоном са пуно
нежно сти. У тешким тре ну ци ма, оне могу да
дете ту откло не бри гу или страх и вра те му веру

у будућ ност. Раз у ме се, сам лик живо ти ње у
пот пу но сти је изми шљен. Играч ка је изми шље -
ни арте факт који ожи вља ва у дете то вој машти
како би оно могло да се бри не о неком дру гом.
Енгле ски пси хо а на ли ти чар Доналд Вини кот
(Donald Win ni cott) још је шезде се тих годи на XX
века опи сао слу чај деча ка који је за зеку доби -
је ног на поклон од баке рекао: „Нико ме не
може раз у ме ти као што зека може!” (1989: 65).
Вини ко та је фасци ни ра ло што је дечак зеки сâм
дао иден ти тет и глас, као и посе бан начин обра -
ћа ња. Дечак у ства ри гово ри сам себи – пре ко
зеке – гла сом пуним раз у ме ва ња и сао се ћа ња,
што је упра во оно што тај но при жељ ку је. Ово
ука зу је на чиње ни цу да је пли ша на играч ка у
овом слу ча ју тран зи ци о ни обје кат. Доналд
Вини кот је сре ди ном XX века раз вио педи ја -
триј ску пси хо те ра пи ју и тер мин тран зи ци о ни
обје кат озна ча ва „било који изми шље ни пред -
мет које дете ода бе ре за себе, при пи ше му
посеб не вред но сти и над којим има пот пу ну
кон тро лу” (1989: 64). У овом фрој дов ском тума -
че њу, Вини кот је твр дио да тран зи ци о ни објек -
ти пома жу малој деци да се са ране орал не
веза но сти за мај ку поме ре на однос са реал ним
пред ме ти ма из свог окру же ња. Пуње не пли ша -
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не играч ке међу нај че шћим су тран зи ци о ним
објек ти ма и науч ни ци прет по ста вља ју да је то
тако зато што су меке на додир и иза зи ва ју осе -
ћај при јат но сти. Оне пру жа ју емо тив ну и пси -
хо ло шку ста бил ност, сим бо ли шу ћи дом, веза -
ност дете та за мај ку/оца , као и све дете ту бли -
ске и дра ге поја ве, попут мири са, зву ко ва и тек -
сту ра које има ју дубље зна че ње. Чак је, 2008, у
јед ном истра жи ва њу пока за но да малом дете ту
ори ги нал ну играч ку не може да заме ни нека
дру га, ма коли ко добро њена копи ја била изра -
ђе на (God dard 2018: 6). Тран зи ци о ни објек ти
под сти чу емо тив но сазре ва ње дете та и успо ста -
вља ње добрих одно са са око ли ном.

Пси хо ло зи су тиме раз ја сни ли фено мен „жи-
вих” меда и зека, али чини се да је поја вљи ва -
ње игра ча ка које ожи вља ва ју само за децу и
због деце вео ма вер но опи са но и у књи жев но -
сти. Кла сич ни канон књи жев но сти за децу бај -
ко ви ту при чу о ожи вља ва њу игра ча ка нерет ко
сме шта у кон текст чаро ли је Бад њег да на и
Божи ћа. Хоф ма нов (E. T. A. Hof fmann) Ора шар
и краљ мише ва (1816), Андер се нов (Hans Chri -
stian Ander sen) Хра бри олов ни вој ник (1838) и
Пли ша ни зека (Vel ve teen Rab bit, 1922) Мар џе ри
Вили јамс (M. Wil li ams), чине део ове књи жев -
не кул тур не башти не. Шта ви ше, бај ко ви та при -
ча Џоа нe К. Роу линг (J. K. Row ling) Божић на
играч ка1 (The Christ mas Pig, 2021) успе шно обје -
ди њу је нај бо љу тра ди ци ју ових дела са ети ч ким
пре и спи ти ва њи ма, нети пич ним за књи жев ност
за децу. Тиме се, и на жан ров ском пла ну, савре -
ме на бај ка при бли жа ва хоро ру2 и до би ја више -
стру ку сло је ви тост тума че ња, док на ра тив ни
ток одре ђу је огра ни че но тре ће лице при по ве -
да ња, вешта при ме на опи са и кре и ра ња нових
речи да би се осли као један нови свет и њего ви
ста нов ни ци.

Рад ња ове при че фоку си ра се на деча ка Џека
који јед не Бад ње вече ри губи сво је воље но пли -
ша но пра сен це – Доду Пра се. Пошто је Бад ње
вече резер ви са но за чуда и разно ра зне похо де,
ноћ када све ства ри могу да ожи ве, па чак и
играч ке, Џек и Божић но Пра се (заме на за изгу -
бље ну играч ку) кре ћу на путо ва ње у Земљу
Изгу бље них, да повра те неста лог дру га. Ова кав
сиже наја вљу је лепу при по вест о љуба ви изме -
ђу деча ка и пли ша не играч ке као тран зи ци о ног
објек та. Текст је наиз глед јед но ста ван – крат ке,
саже те рече ни це поде ље не су у низ оби мом
неве ли ких погла вља, погод них за мла ду чита -
лач ку публи ку. Међу тим, ова јед но став ност ре -
зул тат је избру ше ног при по ве дач ког сти ла Џоа -
не К. Роу линг. При ча коју овај текст доно си
оби лу је интер тек сту ал ним алу зи ја ма. Наиз -
глед, лине ар на фабу ла божић не при че исту па
из овог шабло на јер већ на почет ку аван ту ре
Џек мора да се изгу би да би кре нуо у Земљу
Изгу бље них, те он, након изго ва ра ња речи:
„Изгу био сам се” (Rou ling 2021: 593), губи тло
под нога ма, газе ћи по покло ни ма испод ново -
го ди шње јел ке и, сма њен на вели чи ну играч ке,
пада, тону ћи нани же кроз мрач ну рупу – у ма -
гич ни свет изгу бље них игра ча ка. Исто тако, на
кра ју аван ту ре, када се нашао у смрт ној опа -
сно сти, скло пио је очи и осе тио како „пада...
пада... пада...” и 
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1 Инте ре сант но је при ме ти ти ускла ђе ност пре во да на -
слова са кул ту ро ло шким кон тек стом. Наи ме, тер мин „The
Christ mas Pig” у дослов ном пре во ду гла си „божић но пра се”.
Пре во ди о ци су избо ром речи „Божић на играч ка” вешто из -
бе  гли коно та ци ју тра ди ци о нал не божић не пече ни це коју
овај израз има у срп ској тра ди ци ји. 

2 У овом раду под хоро ром се под ра зу ме ва „књи жев на
про за раз ли чи те дужи не која шоки ра и застра шу је, а може
да про из ве де и осе ћај одбој но сти или гађе ња” (Cud don 1981:
11).

3 Наво ди из Божић не при че Џ. К. Роу линг биће у даљем
тек сту озна че ни само бро јем стра не у загра ди.



... тако је падао све ниже и ниже, све док под
собом није осе тио тепих... Џек отво ри очи. Ле -
жао је склуп чан на поду испод ново го ди шње јел -
ке у сво јој кући, насред свих покло на (253). 

Тиме што се аван ту ра сме шта у кон текст сна,
она нали ку је кла сич ном при по вед ном ма ни ру
Луи са Керо ла (Lewis Car roll) у Али си у Земљи
чуда и Е. Т. А. Хоф ма на у при чи Ора шар и краљ
мише ва, што целом нара ти ву доно си увер љи -
вост. 

Поста вља ње рад ње у божић ни кон текст упи -
су је у при чу топлу божић ну емо ци ју и уве ре ње
да истин ска љубав опле ме њу је и осна жу је сва -
ко га, и играч ке, и људе. Баш као што пли ша ни
зека из при че Мар џе ри Вили јамс поста је Деча -
ков при ја тељ „на божић но јутро, она ко угла -
вљен на врх Деча ко ве чара пе са струч ком зеле -
ни ке у шапа ма” (Вили јамс 2020: 5), тако и Џек
током аван ту ре са пра се том доби је ним за Бо -
жић, у заме ну за ста ро пра сен це, спо зна је пра -
ву сна гу при ја тељ ства: 

Два мале на пап ка загр ли ше усну лог деча ка у
тами. „Лаку ноћ, Божић но Пра се. Сре ћан Бо -
жић”, про ша пу та Џек. „Лаку ноћ, Џек”, про ша -
пу та мале но пра се коме су се сузе радо сни це
сли ва ле низ јастук. „И теби сре ћан Божић!” (258). 

Ове две при че илу стру ју лепо ту и зна чај де -
те то вог одно са пре ма пли ша ној играч ки, одно -
сно тран зи ци о ном објек ту. Баш као и играч ка,
тран зи ци о ни обје кат мора за дете бити један
једи ни, дакле једи ни пра ви. 

Бити пра ви нема везе с тим од чега си напра -
вљен. То је нешто што ти се дого ди. Кад те дете
дуго, дуго воли и то не само као играч ку већ кад
те ствар но воли, е тад поста јеш Пра ви... Пре него
што поста неш Пра ви, од сил не љуба ви се ско ро

сав оли њаш, отпад ну ти очи, сав се раз ла ба виш
и офу цаш. Али све то уоп ште није важно, јер кад
поста неш Пра ви, не можеш да будеш ружан,
осим они ма који ништа не раз у ме ју. Кад јед ном
поста неш Пра ви, више не можеш поно во да бу -
деш коба ја ги. То је зау век (Вили јамс 2020: 9–10). 

Зека Мар џе ри Вили јамс сво ју је веч ност по сти -
гао постав ши пра ви, живи зец, док Џеко ве пли -
ша не играч ке пра си ћи изгле да ју заи ста као да
су пра ви: 

Дода Пра се био је... сив каст и избле део, с јед -
ним уве том које му се ско ро укру ти ло од сил ног
сиса ња. Поис па да ле су му очи... Дода Пра се је
услед свих сво јих аван ту ра сте као крај ње зани -
мљив мирис. Била је то меша ви на мири са свих
места која је Дода Пра се оби шао при ли ком сво -
јих пусто ло ви на, затим оне топле мрач не пећи -
не испод Џеко вих јор га на и тек бла га назна ка
Мами ног пар фе ма и пошто би и она увек грли ла
и љуби ла Доду Пра се кад би дошла да Џеку поже -
ли лаку ноћ (13–15). 

Дода Прасе на кра ју при че доспе ва у рај за
играч ке, Остр во Воље них и, иако је у Земљи
Живих од њега оста ло само неко ли ко крпи ца и
комад прља ве тка ни не, он на Остр ву Воље них
живи зау век. На растан ку, он гово ри Џеку: 

Ти си ми то омо гу ћио тиме што си ме сил но
волео. Нико не би могао овде да нас повре ди –
љубав наших људ ских бића начи ни ло нас је
бесмрт ним (215–216). 

Да би спо знао ову исти ну, Џек мора да се суо -
чи са стра хот ним све том Земље Изгу бље них и
свим мука ма на које су оста вље не и забо ра вље -
не играч ке осу ђе не. Поу чен тим потре сним
иску ством, он доно си важну божић ну одлу ку –
да при хва ти нову играч ку – Божић но Пра се
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које је сво јом хра бро шћу и ода но шћу током
аван ту ре заслу жи ло место у њего вом срцу. Ду -
би на и мудрост њего ве спо зна је коре спон ди ра -
ју са иску ше њи ма и откро ве њи ма Ебе ни зе ра
Скру џа из Дикен со ве (Char les J. H. Dic kens) Бо-
жић не при че (A Christ mas Carol, 1843). И у јед -
ном и у дру гом слу ча ју, лик глав ног јуна ка,
после тра у ма тич не аван ту ре и спо зна је сво јих
мана, почи ње боље да раз у ме ва свет у коме жи -
ви и мења се у пози тив ном сми слу.

Јунак про ла зи кроз низ иску ше ња која мора
да савла да, сам или уз помоћ пома га ча, да би
оства рио свој циљ. Џек као глав ни јунак, и Бо -
жић но Пра се као глав ни пома гач, путу ју кроз
Земљу Изгу бље них тра же ћи Доду Пра се, у же -
љи да га спа су пре него што га Губит ник ухва ти
и одне се у свој Брлог. На том путу они про ла зе
кроз неко ли ко гра до ва и кра јо ли ка. На ула ску
у сва ку од ових обла сти нала зе се тамо шњи
Про це ни те љи Вред но сти, гра ни ча ри који заво -
де ред и пазе да сва ка играч ка буде рас по ре ђе -
на на пра во место.

Фабу ла у функ ци ји раз ви ја ња нара ти ва сме -
ште на је у више него бај ко ви то окру же ње. Оно
доно си и изу зет но богат језич ки фонд нео бич -
них изра за. То је читав нови свет, са нео бич ним
и ори ги нал ним топо ни ми ма, као што су: Зату -
ре ни ја (Mislaid), Потро шна Роба (Dis po sa ble),
Бес тра га-Куд -Неста де (Bot her-It’s -Gone), Пу -
ста ра Неже ље них (The Wastes Is of the Unwan -
ted), Град Оних Што Недо ста ју (The City of the
Mis sed), Остр во Воље них (The Island of the Be-
lo ved), Губит ни ков Брлог (The Loser’s Lair)4. У
овом кра јо ли ку има и пла ни на и рав ни ца, и
тро шних гра ди ћа и бога та шких насе ља на води.
Међу тим, живо пи сност твор бе нових и нео бич -
них речи као топо ни ма допри но си уни вер зал -
но сти пору ке чове ко вог тра га ња за сми слом
живо та. Баш као што Кри сти јан, јунак Покло -

ни ко вог путо ва ња (The Pil grim’s Pro gress, 1678),
енгле ског писца пури тан ског пери о да, Џона
Бан ја на (John Bunyan), на свом путу до Небе -
ског гра да (The Cele stial City) мора да про ђе
Град уни ште ња (City of Destruc tion), Брдо поте -
шко ћа (Hill Dif fi culty), Лепу кућу (Hou se Bea u -
ti ful), Доли ну иску ше ња (Val ley of Humi li a tion),
Доли ну сен ке смр ти (Val ley of the Sha dow of
Death), Вашар ташти не (Vanity Fair), Замак су -
м ње (Doub ting Castle) и Реку смр ти (The River
of Death)5, тако и Џек дола зи до важних спо зна -
ја на Остр ву Воље них тек након оби ла ска целе
држа ве. Бан ја но во дело из XVII века сво је вре -
ме но је јед но став но шћу при по вед ног сти ла
удах ну ло ново тума че ње иску ше њи ма са који -
ма се сусре ће сва ки хри шћа нин, па тако њего -
ва при ча доно си лико ве као што су: Милост
(Mercy), Госпо дин Застра шу ју ћи (Mr. Fea ring),
Отме ност (Gra ce), Госпо дин Одва жни (Mr. Vali -
ant), Завист (Envy), Даре жљи вост (Cha rity), По -
моћ (Help)6 и сл. У том сми слу не би тре ба ло
зане ма ри ти ни лико ве са апстракт ним име ни -
ма у Божић ној играч ки. У VI делу њене при по -
ве сти, у Гра ду Оних Што Недо ста ју, Џек и Бо -
жић но Пра се сусре ћу се са Сре ћом (Hap pi ness),
Амби ци јом (Ambi tion), Лепо том (Bea uty), Опти -
ми змом (Opti mism), Пам ће њем (Memory), Прин -
ци пи ма (Prin ci ples), Моћи (Power) и Надом (Ho-
pe), који им суде због ула ска у Земљу Изгу бље -
них (170–196). Ово але го рич но суђе ње даје ду -
бље зна че ње цело куп ној фабу ли пошто чита -
лац бива све до ком непра вед ног осу ђи ва ња жи -
вог деча ка који је пошао у потра гу за воље ном
играч ком. Док га већи на чла но ва ове нео бич не
поро те осу ђу је а краљ Моћ наре ђу је да га ухва -
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те и изру че лич но Губит ни ку, Сре ћа и Нада су
на деча ко вој стра ни.

Сама сли ка зла које вла да изгу бље ним игра -
ч ка ма може се наћи и у пара ле ла ма са Божан -
стве ном коме ди јом (1472) Дан теа Али ги је ри ја
(Dan te Alig hi e ri). Као прва алу зи ја ове врсте,
мо же се посма тра ти сце на изла ска из Зату ре -
ни је: 

Нај зад, мака зе пови ка ше: „Добро дошли у свој
дом!” А из таме изро ни оро ну ли дрве ни нат пис
на којем је љуспа стом фар бом било испи са но:
Добро дошли у Потро шну Робу (85). 

Осе ћај без на ђа и туроб ности одго ва ра сце ни
ула ска у Дан те ов Пакао: 

Кроз мене се иде у пре бо лан и про клет свет /
кроз мене се иде у веч ну муку пакле ну / кроз
мене се иде међу изгу бље ни свет /... / ви што ула -
зи те оста ви те сва ку наду! (Ali gi je ri 2016: 47). 

Међу тим, јуна ци Божић не играч ке Наду сре ћу
на кра ју сво је аван ту ре и, упр кос стра хо ви тим
мука ма, или можда баш због њих, Нада, у обли -
ку пти це огром них, моћ них кри ла, одно си их
као при ви ле го ва не до Остр ва Воље них и тиме
их спа са ва муче ња и сигур не смр ти. Ко ри сте -
ћи пер со ни фи ко ва на име на лико ва, Џоа на К.
Роу линг упот пу њу је при чу духов ним и етич ким
пору ка ма. 

Међу тим, овде упа да у очи чиње ни ца да ва -
жно место у тек сту има и опис лико ва. Наи -
ме, опи си, поред сво је атри бут ске уло ге, функ -
ци о ни шу и као вред но ва ње опи са ног фе но ме -
на/осо бе. Вред но ва ње осо ба ода је опис њи хо вог
изгле да, али исто тако и типич них по на ша ња: 

А онда, без ика квог упо зо ре ња, неко са њих
стрг ну сомот ско ћебе. На један ужа са ва ју ћи тре -

ну так Џек ништа није могао да види, пошто је
гон до лу испу ња ва ла засле пљу ју ћа злат на све -
тлост. Било је то као да је покрај њих седе ло само
Сун це. „Ја нисам ужа ре ни сјај”, рече онај исти
жен ски глас од рани је, који је дола зио из самог
сре ди шта уси ја ног све тла. „Ја сам Сре ћа” (175). 

Амби ци ја је лепо ти ца која иси ја ва љуби ча сту
све тлост, Лепо та је оли че на у зелен ка стом мом -
ку а Опти ми зам осли кан као насме ја ни, буц ма -
сти деч ко. Пам ће ње је ста ра, отме на да ма. Ова -
ква карак те ри за ци ја оди ше јед но став но шћу и
увер љи во шћу која је упе ча тљи ва за чита о ца.
При томе, сви лико ви су међу соб но пове за ни и
чине мре жу која функ ци о ни ше као да чита лац
пред собом има пра ви свет и кому ни ка ци ју
људи у њему. Роу лин го ва је посеб но вешта у
осли ка ва њу лика помоћ ни ка глав ног јуна ка,
при чему обра ћа пом ну пажњу на њихо ве осо -
бе но сти. Као при мер може се наве сти опис
Бусо ле: 

Бусо ла је ста ја ла балан си ра ју ћи ка сво јој ме -
син га ној иви ци, била је Џеку и Божић ном Пра -
се ту тек до стру ка. Ста кло јој беше напр сло, а
уме сто да пока зу је на север, као што је тре ба ло,
њена игла је вири ла пома ло укри во (139). 

Када про го во ри, Бусо ла кори сти нестан дард ни
говор, као пред став ник Ства ри са руба дру штва
Земље Изгу бље них: „Изгу бље ни су изгу бље ни,
а нађе ни – нађе ни, нем-то ника к’е везе кад ће
се то деси ти” (139).7 Као и сви оста ли по моћ ни -
ци, она је мудра, посто ја на и спо соб на, упр кос
физич ким мана ма. Сва ки лик је једин ствен по
сво јој поја ви и карак тер ним осо би на ма а сви
зајед но чине увер љи ву и живо твор ну попу ла ци -
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ју. Овај ефе кат реа ли стич но сти карак те ри за ци -
је поти че, изме ђу оста лог, и од тога што су
лико ви у функ ци ји раз ви ја ња нара ти ва о потра -
зи за Дода Пра се том, одно сно аван ту ре про ла -
ска кроз ужа се Земље Изгу бље них. 

Да поја сни мо, 

Земља Изгу бље них је место на које ства ри
одла зе након што их деца изгу бе. То је чуд но ва -
то и стра вич но место којим вла да ју њего ви соп -
стве ни нео бич ни зако ни а Губит ник вла да Зем -
љом Изгу бље них. Он пому ти ум деци па забо ра -
ве где су оста ви ли лут ку. Жели да има баш сва ку
ствар која при па да људи ма... Он мрзи живе људе,
као и њихо ве ства ри, које мучи и про жди ре (51–
52). 

Џек кре ће у потра гу за сво јом оми ље ном играч -
ком не би ли је спа сао стра да ња у рука ма
Губит ни ка, па је уоч љи во како страх од овог
Злог госпо да ра, оли че ња Сата не за играч ке, ра -
сте из погла вља у погла вље. Зату ре ни ја је сво -
је вр сно пре двор је овог играч ко ли ког пакле ног
све та јер играч ке има ју сат вре ме на да буду
про на ђе не у Све ту Живих, у про тив ном – ула зе
у Губит ни ко во цар ство. У сушти ни, оно што се
види јесу ожи вље ни дело ви игра ча ка који су
уси са ни, што зна чи да су играч ке оста ви ле сво -
ја тела у реал ном све ту, Све ту Живих, а да се
дечак кре ће међу душа ма тих игра ча ка у до -
њем, под зем ном све ту бога Хада, све ту мртвих.
Ова кво тума че ње наиз глед кла сич не божић не
при че за децу доно си пома ло застра шу ју ћу ко -
но та ци ју за чита лач ку публи ку којој је бај ка
наме ње на. 

Међу тим, како при ча одми че и чита лац уви -
ђа да ова коно та ци ја поста је раз ви је на сли ка и
але го ри ја самог Пакла, па је интер тек сту ал на
кому ни ка ци ја са све том Дан те о ве Божан стве не
коме ди је нео спор на. Хао тич ни редо ви узне ми -

ре них лут ки ца, пла стич них дино са у ру са, маке -
та ауто мо би ла и кома ди ћи сла га ли ца чека ју
пред обич ним дрве ним вра ти ма, вра ти ма од
сјај ног чели ка или пак они ма од бли ста вог зла -
та, да их рас по ре де, зави сно од њихо ве мате ри -
јал не вред но сти. Овде се при ме ћу је да, за разли -
ку од Дан те о ве вер зи је, уме сто нагла ша ва ња
духов них вред но сти има мо нагла ше не мате ри -
јал не вред но сти, што код чита о ца иза зи ва нела -
год ност у вези са тим коли ко је модер на циви -
ли за ци ја у којој расту нова поко ле ња си ро ма ш -
на духом а опте ре ће на мате ри јал ним ства ри ма
и богат ством. Страх и језа су и даље при сут ни
– на почет ку при че, мали пли ша ни зека уз кри -
ке неста је у дуби ни црне јаме, док при ли ком
ула ска у сва ки нови круг Пакла (По тро шна
Роба, Бес тра га-Куд -Неста де, Пуста ра Неже ље -
них и Град Оних Што Недо ста ју), при по ве дач
даје назна ке да се јуна ци ове аван ту ре при бли -
жа ва ју месту ужа са, вео ма налик на оно опи са -
но у Кон ра до вом (Joseph Conrad) Срцу таме.
Прво се огла ша ва „јече ћа сире на” од које сви
дрх те (81), уз напо ме ну да онај ко пре кр ши
пра ви ла поста је вишак и Губит ник га про ждире. 

Потом се пусти њом про ла ма урлик уз комен -
тар води ча: „ Нај бо ље је не оба зи ра ти се на оно
што се дога ђа у Пуста ри... само ради те како Вам
се каже и ако буде те има ли сре ће никад неће те
сазна ти узрок тих ври са ка” (92). 

Сле де ћи вели ки наго ве штај јесте Људ ски Бол:
„Утом, дуж Пуста ре одјек ну неки стра вич ни
јецај. То је... људ ски бол... Они лута ју у чопо ри -
ма и зави ја ју” (143). Све ово наја вљу је дола зак
Губит ни ка, злог госпо да ра ове земље: 

Упра во у том тре нут ку Пуста ром се про ло ми
гро мо гла сно БУУ УМ. Земља се затре се. „Почео
је лов!”, весе ло потр ча Бусо ла (153). 
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Овај џинов ски робот, с рефлек то ри ма уме сто
очи ју, кора ча на челич ним шиљ ци ма, као какав
дво но жни паук... и 

... утом испу сти стра хо вит крик од кога се затре -
се тло, а сте не задрх та ше. Беше то урлик гне ва,
али и пат ње, као да је изгу био нешто што је
волео, те га више ника да неће повра ти ти (155).

Упра во због стра ха про жи вље ног у наве де -
ним ситу а ци ја ма и суо чен с ова ко застра шу ју -
ћим при зо ром, Џек пита Божић но Пра се: „Шта
се дога ђа са Ства ри ма Тамо Горе након што
Губит ник иси са ожи вље ни део и рас ко ма да им
тела...?”, да би добио одго вор: 

Након што Губит ник иси са њихов ожи вље ни
део, они ће ишче зну ти и Тамо Горе. Ства ри ма
који је Губит ник појео нема поврат ка. Зау век
неста неш. То је оно што људ ска бића зову смрт
(159). 

Џ. К. Роу линг успе ва да глав ног јуна ка по сте -
пе но дово де до кул ми на ци је њего ве аван ту ре –
спо зна је да играч ка, уко ли ко изгу би ожи вље ни
део, неста је, одно сно да човек, ако изгу би душу,
пре ста је да посто ји. Смрт није само физич ка,
већ и духов на кате го ри ја. И упра во је то тре ну -
так сазре ва ња и тран сфор ма ци је не моћ ног,
упла ше ног, али хра брог деча ка у од луч ног и
упор ног Ходо ча сни ка у свет игра ча ка. При мер
спа са ва ња зеке, спрем ног да се жртву је за при -
ја те ље, ука зу је деча ку на то да, пома жу ћи дру -
ги ма, човек/играч ка спо зна је сушти ну живо та.
То му се потвр ђу је одла ском на Ос тр во Воље -
них, одно сно у Рај за играч ке. Ту ње го ва душа
нала зи мир и спо кој, и он завр ша ва сво ју аван -
ту ру зре ли ји и мудри ји него што је био.

Ова кво пои ма ње загроб ног све та, поде ље ног
на Пакао, Чисти ли ште и Рај из доба хума ни зма

и рене сан се, инспи ри са ло је Роу лин го ву да свет
кла сич не бај ке и тра ди ци ју божић не при че обо -
га ти етич ким, морал ним и рели гиј ским кон тек -
стом, при ме ре ним XXI веку. Ако се у Земљи
Из гу бље них нала зе Моћ, Сре ћа, Амби ци ја, Ле -
по та, Опти ми зам, Пам ће ње, Прин ци пи, па чак
и Нада, оста је да се мла ди чита лац запи та шта
је оста ло у Земљи Живих. Ако су то Забо рав,
Немоћ, Несре ћа и Неприн ци пи јел ност, а то је
свет деце која баца ју играч ке и тро ше живот не
ресур се свог окру же ња не хају ћи за душу, онда
је импли ци ра но то да је пра ви Пакао и за чове -
ка и за играч ку упра во савре ме ни свет XXI
века. Бај ка доно си нове пору ке у вези са естет -
ским и духов ним вред но сти ма, и буди еко ло -
шку осве шће ност код нових нара шта ја. Бај ка је
при ча о бор би добра и зла, а зло је данас, чини
се, веће и јаче него што је ика да било. И зато
сце на бор бе Џека и Губит ни ка пред ста вља упра-
во бор бу савре ме ног Дави да и Голи ја та. Огром -
на маши на је у супрот ста вља њу малом деча ку
немоћ на јер тај дечак веру је у спас и љубав,
гово ре ћи: 

Ја сам људ ско биће и ста ло ми је до Вас. За
мене ви нисте ђубре и знам како да вас изву чем
одав де... Посто ји излаз одав де за све, обе ћа вам
Вам! Само мора те да веру је те! Ако се сви нада -
мо и веру је мо... (155). 

Вели чан стве но и неве ро ват но раз ре ше ње, у
виду бли ста вог, магич ног кови тла ца све тло сти,
даје обе ћа ње и наду: „Биће реци кли ра не. Биће
опет нове; Тамо Горе, па ће поно во живе ти”
(247).

На кра ју при че, звук сата који у Земљи Жи -
вих отку ца ва поноћ, вра ћа глав не јуна ке у реа -
ли стич ни свет рома на Божић на играч ка. Дечак
спа ва испод јел ке која на почет ку и на кра ју
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при по ве сти ства ра илу зи ју да је цела ова аван -
ту ра била само сан, маг но ве ње јед ног деча ка
који је про шао кроз тра у му раз во да роди те ља и
при ла го ђа ва ње новим окол но сти ма при хва та -
ња очу ха и полу се стре. Када се узме у обзир да
је цео текст испри чан из пер спек ти ве огра ни -
че ног при по ве да ча у тре ћем лицу, поу зда ност
при по ве да ња бива зна чај но уру ше на. Пошто је
при по ве дач глав ни лик, њего ве уну тра шње ми -
сли, жеље и стра хо ви при ка зу ју се директ но чи -
та о цу, док су дру ги лико ви виђе ни из њего ве
пер спек ти ве. Упра во због тога се Божић на игра-
ч ка раз ли ку је од кла сич не бај ке са све зна ју ћим
при по ве да чем – пошто овом при вид ном објек -
тив но шћу огра ни че ног при по ве да ча у тре ћем
лицу даје при ли ку мла дом чита о цу да се пои -
сто ве ти са глав ним ликом, Џеком, и да сазре ва
уз њего ву аван ту ру, уме сто да чека поу ку на
кра ју при че. За одра слог чита оца, Божић на игра-
ч ка пред ста вља упе ча тљи ву але го ри ју савре ме -
не циви ли за ци је и опо ме ну чове ку сада шњег
доба да у ери застра шу ју ће брзих тех но ло шких
ино ва ци ја не забо ра ви на духов ност.

Жан ров ски посма тра но, раз ли ка изме ђу бај -
ке и фан та стич не при че сво ди се на сле де ће: за
бај ку се везу је појам чуде сног – оно га што не
може бити, а за фан та стич ну при чу кате го ри ја
фан та стич ног – неве ро ват ног, али не и немо гу -
ћег, већ само чове ку недо ступ ног и непри хва -
тљи вог. Суштин ску раз ли ку изме ђу ова два жан-
ра Роже Кајоа (Roger Caillois) види у томе што
се „свет бај ке и ствар ни свет уза јам но про жи -
ма ју без ика квих тешко ћа и кон фли ка та” (Kajoa
1971: 71), па ипак њихо ви јуна ци зау зи ма ју раз -
ли чит став пре ма поја ви нат при род ног (чуда): 

ако се чуд но при хва та без уну тра шње побу не,
сум ње и неве ри це као могу ће (алтер на тив на ре -
ал ност) – оно се кате го ри зу је као чуде сно (бај -

ка); ако се пак оно не при хва та и одба цу је, ако се
са поја вом чуда јави недо у ми ца, забу на, страх,
отпор и агре си ја јуна ка – одре ђу је се као фан та -
сти ка (фан та стич на при ча) (Милен ко вић 2017:
119). 

Тако ђе, исти че се да 

ова кво раз ли ко ва ње може вре де ти само у кон -
тек сту изме ђу бај ке и фан та стич не при че за
одра сле (и то оне у који ма се нат при род но при -
ка зу је као зло, мон стру о зно и застра шу ју ће) док
се у фан та стич ним при ча ма за децу чудо гото во
редов но при хва та као могу ће, при род но и жеље -
но (Исто: 119).

Иску ство деча ка Џека у Земљи Изгу бље них
сва ка ко доно си Зло као мон стру о зни и застра -
шу ју ћи појам, те јасно одре ђу је ову бај ко ви ту
при по вест о ожи вља ва њу игра ча ка на Бад ње
вече као вео ма бли ску фан та стич ној при чи за
одра сле. Џ. К. Роу линг на овај начин, при вид -
но зама гљу ју ћи сли ку реал ног све та XXI века,
упра во ства ра њем има ги нар ног све та у књи -
жев но сти за децу, успе ва да про го во ри о про -
бле ми ма тог све та. Тиме се акту е ли зу ју теме
које су за деч ји мен тал ни и емо тив ни узраст
табу и зи ра не и при кри ве не. Има ги нар ни свет
рома на Божић на играч ка успе ва да у кон тек сту
жан ра бај ке, фан та стич не и хорор при че, наве -
де чита о ца да се иден ти фи ку је са глав ним јуна -
ком и зајед но с њим про жи ви ситу а ци је које
побу ђу ју широк дија па зон емо ци ја – од чисте
дети ње радо сти, пре ко раз о ча ра ња, туге и обес -
хра бре но сти, до срча но сти и одва жно сти, с јед -
не стра не, и спо зна је сна ге спре ге бола и љуба -
ви, с дру ге стра не. Пошто је пли ша на играч ка
уче сник у овој аван ту ри, и оки дач за број не
емо ци је, лик по име ну Дода Пра се слу жи као
мотив тран зи ци о ног објек та. Овај мотив је и
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покре тач и уто чи ште глав ног јуна ка и они, за -
јед но, у свет књи жев но сти за децу доно се но ву,
пре див ну виње ту ове нежне љуба ви. Иако фабу -
ла садр жи циклич ност рад ње, при чему се пред -
ност даје при мар ном све ту, Џеков повра так не
озна ча ва крај пра ве при че већ упра во наја вљу -
је поче так нове фазе деча ко вог живо та, мно го
пле ме ни ти је и осве шће ни је него рани је, а тиме
и при че о гра ђе њу новог све та у коме су деца
пажљи ви ја пре ма сво јим играч ка ма и сво јој
души. Дакле, након кра ја нара ти ва Џ. К. Роу -
линг, зло из при че тек тре ба да буде побе ђе но –
у срцу чита о ца. 
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Jele na G. SPA SIĆ

THE VEL VE TEN TOY AS A TRAN SI TI O NAL
OBJECT AND A CHA RAC TER IN 
J. K. ROW LING’S FAIRY TALE 

THE CHRIST MAS PIG

Sum mary

This paper deals with the issue of vel ve teen toys as
tran si ti o nal object on an exam ple of the novel The Christ -
mas Pig by the Bri tish aut hor J. K. Row ling. On one hand,
the text of this novel allu des to tra di ti o nal Bri tish fairy

tales abo ut the revi val of vel ve teen toys (Vel ve teen Rab -
bit, M. Wil li ams), but it also point to the deve lop ment of
envi ron men tal awa re ness in chil dren, as well as the pro -
blem of mass pro duc tion of toys. The paper will show
how the clas sic fairy tale abo ut toys is enric hed with ele -
ments of ethi cal re-exa mi na ti ons from clas si cal lite ra tu -
re. This story of the boy’s search for a lost toy is a mul ti-
layered, beca u se it points out to com ple xity of the pro -
cess of gro wing up, but it still basi cally rema ins a tale of
fri en dship bet we en a child and a vel ve teen toy, i.e. tran -
si ti o nal object.

Keywords: The Christ mas Pig, J. K. Row ling, revi ving
toys, child, vel ve teen toy, tran si ti o nal object, recycling,
gro wing-up
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САЖЕ ТАК: Рома ни о Хари ју Поте ру свр ста ва ју се у
нај по зна ти ја и нај по пу лар ни ја дела савре ме не деч је
књи жев но сти. Пажњу при вла че не само због тема ти ке
– пусто ло ви на мла дог јуна ка Хари ја Поте ра већ и због
јези ка којим су писа ни, одно сно пре во ђе ни на срп ски
језик. Спе ци фич ност јези ка ових рома на огле да се у
оном сло ју лек си ке који чине магиј ске речи и нази ви
за фан та стич на бића. Аутор ка инспи ра ци ју за име но -
ва ње раз ли чи тих магиј ских речи и фан та стич них бића
про на ла зи у раз ли чи тим изво ри ма, те или кори сти већ
позна те нази ве/речи или ства ра нове. У раду се са лек -
сич ко се ман тич ког и твор бе ног аспек та ана ли зи ра ју
магиј ске речи и нази ви за фан та стич на бића који се
поја вљу ју у рома ни ма о Хари ју Поте ру на срп ском
јези ку. Екс церп ци ја поме ну те лек сич ке гра ђе врше на
је на рома ни ма пре ве де ним на срп ски језик. За магиј -
ске речи ујед но је беле же но њихо во зна че ње и њихо ва
магиј ска функ ци ја у кому ни ка ци ји датој у делу, а за
нази ве фан та стич них бића беле жен је њихов физич ки
опис, као и њихо ве осо би не. Издво је не речи поре ђе не
су са речи ма у рома ни ма на енгле ском јези ку да би се
утвр ди ло како су пре во ди о ци овај слој лек си ке пре но -
си ли у изда ња на срп ском јези ку. Сход но тим пре во -
ди лач ким поступ ци ма, магиј ске речи су у овом раду
поде ље не у две гру пе: на оне које су пре ве де не и на оне
оста вље не у ори ги на лу. Међу нази ви ма за фан та стич -
на бића нала зе се име на бића из мито ло ги је и кул ту ре
разних наро да и име на која наста ју интер вен ци јом
пре во ди ла ца (кал ко ви и дру ге пре ве де ни це).

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: Хари Потер, магиј ске речи, нази -
ви за фан та стич на бића, лек сич ко зна че ње, твор бе ни
моде ли

Увод – Фено мен Хари ја Поте ра

Узбу дљи ве пусто ло ви не мла дог чароб ња ка
који поха ђа шко лу за вешти ча ре ње и чароб ња -
штво учи ни ле су да сери јал књи га о Хари ју По -
те ру буде један од нај по пу лар ни јих међу де цом
и мла ди ма. Чак и након обја вљи ва ња свих се -
дам дело ва, књи ге и даље нала зе нове чита о це,
а они који су их већ чита ли често им се радо
вра ћа ју (Hie bert Alton 2009: 199). 

Књи ге о Хари ју Поте ру јавља ју се као про ду -
же так тра ди ци је [...] фан та стич не књи жев но сти
20. века, у који ма се еле мен ти фол клор не фан -
та сти ке уво де у нови чуде сан и моде ран свет”
(Dako vić – Mitro vić 2012: 393). 

Добро осми шље не, са мно штвом пажљи во
осли ка них дета ља, ове књи ге се гото во савр ше -
но укла па ју у нашу сва ко дне ви цу. Све то ви ча -
роб ња ка и нор ма ла ца1 „посто је напо ре до, пре -
пли ћу се на без број начи на” (Димо ва 2013: 79).
Опи си Хогворт са, шко ле за чароб ња ке и ве -
штице, Мини стар ства маги је, чароб њач ке бан -
ке Грин готс, чароб њач ких спор то ва, чароб них
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шта  пи ћа, покрет них фото гра фи ја, чуде сних
слат ки ша и мно гих дру гих ори ги нал них дета -
ља (Hie bert Alton 2009: 215) чине свет Хари ја
Поте ра чароб ним и при ма мљи вим а инкан та -
ци је, магиј ске речи, као и поја ва мно го број них
фан та стич них бића, додат но га упот пу њу ју.

Вео ма важну ком по нен ту у рома ни ма о Ха -
ри ју Поте ру чини језик – због сво је спе ци фич -
но сти. Та спе ци фич ност огле да се у лек си ци
којом се име ну ју раз ли чи ти пред ме ти са чароб -
ним свој стви ма, и лико ви, а наро чи ту осо бе -
ност јези ка пред ста вља онај лек сич ки слој који
обу хва та магиј ске речи и нази ве фан та стич них
бића. Инспи ра ци ју за ства ра ње ових речи ау -
тор ка нала зи у раз ли чи тим изво ри ма, те тако
кори сти већ позна те нази ве/речи или пак ства -
ра нове. Сто га је основ ни зада так ово га рада
лек сич ко се ман тич ка и твор бе на ана ли за магиј -
ских речи и нази ва за фан та стич на бића у ро -
ма ни ма о Хари ју Поте ру на срп ском јези ку.
Циљ такве ана ли зе је ука зи ва ње на семан тич -
ко-дери ва ци о не везе изме ђу речи ово га типа,
затим и на то да овај лек сич ки слој у јези ку
рома на о Хари ју Поте ру има важну уло гу у до -
ча ра ва њу чуде сног све та овог јуна ка, као и ука -
зи ва ње на то да пре во ди лач ке вешти не, осим
врсног позна ва ња јези ка са којег се текст пре -
во ди, зах те ва ју и одлич но позна ва ње јези ка на
који се пре во ди, наро чи то њего вих лек сич ко се -
ман тич ких и твор бе них ресур са.

Истра жи ва ње је под ра зу ме ва ло издва ја ње
магиј ских речи и нази ва фан та стич них бића
који се јавља ју у свих седам дело ва пре ве де них
на срп ски језик. Сто га је било важно утвр ди ти
којим су се поступ ци ма пре во ди о ци кори сти -
ли. Сва ка реч је ана ли зи ра на тако што је беле -
же но шта се њоме озна ча ва у самом рома ну.
Ако је у пита њу магиј ска реч, забе ле же но је ко -

је зна че ње она има, у којим магиј ским рад ња -
ма се упо тре бља ва и с којом наме ром. Ако је
посре ди назив бића, онда су беле же ни физич -
ки опис бића и њего ве осо би не. Издво је не речи
упо ре ђи ва не су са ори ги на лом, обли ци ма тих
речи на енгле ском јези ку, јер се само на тај
начин могло утвр ди ти како су пре во ди о ци овај
слој лек си ке пре но си ли у рома не на срп ском
јези ку. Да би што боље доча ра ли чароб ни свет
Хари ја Поте ра, пре во ди о ци су речи оста вља ли
у ори ги на лу, а у неким слу ча је ви ма се осла ња -
ли на сво је језич ко ства ра ла штво. Рома не о Ха -
ри ју Поте ру на срп ски језик пре ве ли су Весна
и Дра шко Рога но вић. На кра ју књи ге Хари По-
тер и рели кви је смр ти пре во ди о ци оста вља ју
беле шку да су у поно вље ном изда њу уне те од -
ре ђе не про ме не и да су испра вље не гре шке које
су наста ле као после ди ца непо зна ва ња це ло -
куп не при че, а тица ле су се пре во да сим бо лич -
них нази ва лико ва или фан та стич них бића и сл.
Како наво де, у рома ни ма посто ји бли зу хиља -
ду изми шље них нази ва тј. речи, а при ства ра њу
те нове лек си ке тру ди ли су се да не нару ше већ
уста ље но зна ње чита ла ца о чароб ном све ту Ха -
ри ја Поте ра (ХП7: 631–632). Буду ћи да се у
самом раду бави мо магиј ским речи ма и нази -
ви ма за фан та стич на бића, огра ни чи ли смо се
на то како су ове речи пре ве де не на срп ски
језик иако сáмо пита ње пре во ђе ња отва ра мно -
штво про бле ма.

Магиј ске речи

У рома ни ма о Хари ју Поте ру чароб ња ци и
вешти це изво де маги ју на раз ли чи те начи не,
али при мар но то чине кана ли шу ћи је кроз ча -
роб ни шта пић, уз изго ва ра ње магиј ских речи
(Shel trown 2009: 48). 
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Чини (магиј ске речи, Љ. В.) чуде сан су и битан
део чароб њач ког све та. То су враџ би не помо ћу
којих се пред ме ти ма или ство ре њи ма при до да ју
раз ли чи та свој ства (Rou ling 2018: 48). 

У свих седам рома на може се наћи укуп но
осам де сет осам магиј ских речи, које су и у ори -
ги на лу и у пре во ду гра фич ки посеб но истак ну -
те – испи са не су кур зи вом. Већи на ових речи
по ти че из латин ског јези ка (Eccles ha re 2002:
28–29; Col bert 2004: 122), али се могу наћи и
оне које су пре ве де не на срп ски језик или поти -
чу из дру гих јези ка. Сто га смо раз ма тра не речи
издво ји ли у две гру пе:

1. магиј ске речи које су пре ве де не на срп ски
језик,

2. магиј ске речи које су задр жа не у ори ги -
налу.

Магиј ске речи које су пре ве де не 
на срп ски језик

У рома ни ма о Хари ју Поте ру мали је број
магиј ских речи које су пре ве де не на срп ски је -
зик. То су: заборави, зароби, језикључ, метеоро-
лоурок (реканто), опустоши, осапуњај, ошаму-
ти, пакуј се, пригуши, усмери ме и утихнус.

Углав ном су ове речи пре ве де не са енгле ског
јези ка на срп ски, осим јед не која је пре ве де на
са латин ског – забо ра ви (енг. Obli vi a te од лат.
obli vi um – ’забо рав’). Пре ве де ни це су, као што
се види, гла го ли и нала зе се у обли ку 2. лица
јед ни не импе ра ти ва. Јавља ју се у импе ра тив -
ном обли ку јер у кому ни ка тив ној интер ак ци ји
пред ста вље ној у рома ну има ју инструк тив ну
функ ци ју. Њихо вим изго ва ра њем вишој сили се
даје инструк ци ја шта тре ба да се деси, а и у ори -
ги на лу се оне наво де као гла го ли: оша му ти –

енг. stu pefy (’оша му ти ти, ома ми ти’); усме ри ме
– енг. point me итд. За магиј ске речи опу сто -
ши и оса пу њај у ори ги на лу се кори сти иста реч:
sco ur gify, у чијој се осно ви нала зи гла гол to sco -
ur – ’очи сти ти, ори ба ти’. Пре во ди о ци су енгле -
ско sco ur gify пре ве ли на два начи на – и као опу -
сто ши и као оса пу њај. Веро ват но су има ли у
виду да се ова реч у извор ном тек сту поја вљу је
у две ма раз ли чи тим кому ни ка тив ним ситу а ци -
ја ма, с раз ли чи тим упо треб ним вред но сти ма. У
ситу а ци ји када се жели дати инструк ци ја да се
отпа ци, оста ци нече га укло не, да се учи ни да
неста ну, пре во ди о ци су упо тре би ли реч опу сто -
ши. У ситу а ци ји када се даје инструк ци ја да се
нешто очи сти, ори ба, упо тре би ли су запо вест
оса пу њај. 

Један од посту па ка којим се пре во ди о ци ко -
ри сте јесте и кал ки ра ње. Магиј ска реч утих нус,
којом се ути ша ва глас или било какав звук, у
ори ги на лу гла си qui e tus. На реч qui et (’тих’)
додат је наста вак -us2. Јези кључ, магиј ска реч
којом се чини да неко заста не у гово ру, дослов -
на је пре ве де ни ца речи lan glock (енг. lang(uage)
– ’језик’, lock – ’бра ва, закљу ча ти’), а магиј ска
реч мете о ро ло у рок, чијим се изго ва ра њем спре -
ча ва ју и зау ста вља ју вре мен ске непо го де, на -
ста је пре во ђе њем речи mete o ro lo(gy) – ’мете о -
ро ло ги ја’ и jinx – ’урок’. 

Као што се види, за пре вод датих магиј ских
речи кори шће на је гла гол ска лек си ка и облик
импе ра ти ва као једно од основ них мор фо ло -
шких сред ста ва за изра жа ва ње запо ве сти. Тран -
скрип ци ја би пак била пожељ на у слу ча ју речи
obli vi a te, како би се гра ма тич ки ускла ди ла са
дру гим магиј ским речи ма које поти чу из ла -

МАГИЈСКЕ РЕЧИ И НАЗИВИ ЗА ФАНТАСТИЧНА БИЋА У РОМАНИМА О ХАРИЈУ ПОТЕРУ

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/02   83

2 У латин ском јези ку, наста вак -us обе леж је је име ни ца
мушког рода које се мења ју по дру гој декли на ци ји (Вули ће -
вић  – Ма ска ре ли 2003: 27).



тин ског јези ка. Кал ки ра ње као посту пак јавља
се при пре во ду оних магиј ских речи које су
пре ма твор бе ном саста ву сло же ни це. И код
ових речи зна че ње твор бе них фор ма на та јасно
ука зу је на то који кому ни ка тив ни ефе кат тре -
ба да има дата магиј ска реч. 

Магиј ске речи које су задр жа не 
у ори ги на лу

Пре ма јези ку из ког поти чу, речи из ове гру -
пе могу се поде ли ти на две под гру пе:

а) магиј ске речи латин ског поре кла;
б) магиј ске речи дру гог поре кла.

Магиј ске речи латин ског поре кла

Чак шезде сет три, од укуп но осам де сет осам
издво је них магиј ских речи, сво је поре кло води
из латин ског јези ка. У ову гру пу спа да ју: авис,
апа ри ци јум, аћио, вин гар ди јум леви о са, геми нио,
деле три јус, ден са у гео, депри мо, дефо дио, дисен -
ди јум, дисен до, дифин до, дуро, ева не ско, екс пек -
то патро нум, екс пе ли ар мус, екс пул со, енер ва те,
ерек то, импе ди мен та, импе рио, инсен дио, каве
ини ми кум, коло пор тус, кон фрин го, кон фун до,
кру цио, леви кор пус, леги ли менс, либе ра кор пус,
локо мо тор (ков чег), локо мо тор мор тис, лумос,
моби ли ар бус, моби ли кор пус, морс мор дре, нокс,
обли ви а те, обску ро, опу њо, петри фи кус то-
талус, пиер то тум локо мо тор, пор тус, при ор
инкан та то, про те го, редук то, репа ро, репе ло
(нор мал кум), риди ку лус, рик ту сем пра, сал вио
хек си ја, сек тум сем пра, сер пен сор ци ја, силен цио,
соно рус, спе ци ја лис реве лио, тер гео, феру ла, фи-
ни те, фла гра те и хоме нум реве лио. 

У адап та ци ји наве де них речи, у нај ве ћем
бро ју слу ча је ва, пре во ди о ци су се кори сти ли

тран скрип ци јом. У врло рет ким слу ча је ви ма
тран скрип ци ја није спро ве де на, већ је реч оста -
вље на у ори ги на лу, па се уме сто моби ли кор пус,
при ор инкан та то и дифин до јавља ју обли ци са
ц (уме сто са к) или удво је ним сугла сни ци ма:
mobi li cor pus, pri or incan ta to и dif fin do. Осим тога,
беле же ње поје ди них магиј ских речи раз ли ку је
се од настав ка до настав ка. Тако се магиј ска реч
која у ори ги на лу гла си аccio, у четвр том делу
тран скри бу је као аћио, а у петом као асио. У
дру гој књи зи, магиј ска реч чијим се изго ва -
рањем бри ше нечи је пам ће ње – обли ви а те – на -
во ди се у овом обли ку, док се у четвр тој пре -
води на срп ски – забо ра ви (ХП4: 67), иако се у
изда њу на енгле ском тако ђе јавља оbliviate
(HP4: 66).

Шта се изго ва ра њем магиј ских речи у кому -
ни ка ци ји пости же, може се закљу чи ти пре во -
дом наве де них речи са латин ског јези ка (Col -
bert 2004: 122). На при мер, јед на од нај по зна -
ти јих магиј ских речи у рома ни ма, која се тума -
чи као заштит ни знак Хари ја Поте ра, јесте она
чијим се изго ва ра њем раз о ру жа ва непри ја тељ
– екс пе ли ар мус (енг. Expel li ar mus). Када се пре -
ве де са латин ског, има зна че ње ’изба ци ти оруж -
је’ (лат. expel lo – ’оте ра ти, изба ци ти’; arma –
’оруж је, опре ма’). Рик ту сем пра (енг. Ric tu sem -
pra), магиј ска реч чијим се изго ва ра њем код
про тив ни ка иза зи ва осе ћај као да га неко голи -
ца, дослов но би се могла пре ве сти ’широм отво -
ре на уста од сме ха’ (лат. ric tus – ’отво ре ност
уста при сме ху’; sem per – ’увек, стал но’). Магиј -
ска реч чијим се изго ва ра њем гаси све тло јесте
нокс, што на латин ском зна чи ’ноћ’ (лат. nox), а
ако чароб њак/вешти ца жели да у помоћ при зо -
ве заштит ни ка, упо тре би ће магиј ску реч екс -
пек то патро нум, што поти че од латин ског ex-
pec to – ’чека ти, оче ки ва ти’ и patron/us – ’за -
штит ник, покро ви тељ’.
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Упо тре ба латин ског јези ка за ства ра ње ма -
гиј ских речи има две функ ци је. Прва је њихо во
оне о би ча ва ње. Већи на чита ла ца који ма је ова
књи га наме ње на не позна је латин ски језик
толи ко добро, или га не позна је уоп ште, те није
у ста њу да лако пре по зна зна че ње речи које се
кори сте за при зи ва ње маги је. Упра во та семан -
тич ка недо ку чи вост латин ског додат но поја ча -
ва магиј ску функ ци ју ових речи. Сто га, избор
пре во ди ла ца да магиј ске речи тран скри бу ју, а
не да их пре во де, сма тра мо погод ним, јер се
исти ефе кат недо ку чи во сти, неса зна тљи во сти и
сл. пости же и код наше чита лач ке публи ке.
Дода ће мо још и то да се окре та њем латин ском
јези ку у ства ра њу магиј ских речи овај слој лек -
си ке, с јед не стра не, и инте лек ту а ли зу је и чини
бли ским науч ној тер ми но ло шкој лек си ци, што
маги ју ста вља у виши ранг од вешти на, а то је
ранг науч ног зна ња3.

Магиј ске речи дру гог поре кла

У овој гру пи нала зе се магиј ске речи које
сво је поре кло воде из дру гих јези ка, попут
енгле ског, шпан ског, грч ког и др.: ава да кеда -
вра, агва мен ти, ало хо мо ра, анап нео, гли сео, епи -
ски, импре ви јус, муфли а то, орхи де ус, реду цио,
рела шио, таран та ле гра и фур нун ку лус. Већи на
ових магиј ских речи наста ла је тран скрип ци -
јом из енгле ског јези ка где  су у ори ги на лу пре -
о бли ко ва не дода ва њем латин ског настав ка -us,
те тако под се ћа ју на латин ски језик. На при -
мер, импре ви јус, магиј ска реч чијим изго ва ра -
њем ства ри истог тре на поста ју водо от пор не,
дово ди се у везу са енгле ским при де вом imper -
vi o us – ’који не про пу шта воду’. Фур нун ку лус,
магиј ска реч чијим се изго ва ра њем ства ра ју чи -
ре ви на нечи јем телу, у осно ви има реч furun cle

– ’чир’. Магиј ска реч рела шио, којом се не ко
осло ба ђа око ва и сл. у ори ги на лу гла си relas hio,
а прет по ста вља мо да се дово ди у везу са енг.
гла го лом rele a se – ’осло бо ди ти’. Реч која има
моћ да при гу ши зву ко ве, муфли а то, изве де на
је од енгле ског гла го ла to muf fle – ’при гу ши ти
звук’. У сед мој књи зи она се јавља у овом обли -
ку, док је у шестој пре ве де на на срп ски језик,
импе ра ти вом при гу ши.

Две речи вуку поре кло из грч ког јези ка: анап-
нео, чијим се изго ва ра њем отва ра ју дисај ни
путе ви оно ме који се гуши, и епи ски, којом се
чини да ране заце ле. Обе речи наста ле су транс -
крип ци јом речи anap neo – ’диса ти’, одно сно epi -
skeu – ’попра ви ти’.

Агва мен ти, магиј ска реч која се изго ва ра
онда када је потреб но да се поја ви вода, у осно -
ви има шпан ску реч за воду: agva, док таран -
та ле гра, чијим изго во ром дола зи до тога да
ноге само стал но поч ну да пле шу, нај ве ро ват ни -
је ком би ну је две ита ли јан ске речи: але гро –
’весе ло, живо, брзо’ и таран те ла – ’ита ли јан -
ски плес врло брзог и живог тем па’ (РМС).

Јед на од можда нај по зна ти јих магиј ских ре -
чи у рома ни ма о Хари ју Поте ру, поред екс пе ли -
ар мус, јесте кле тва којом се насто ји иза зва ти
смрт про тив ни ка: ава да кеда вра, која се сма тра
обе леж јем Лор да Вол де мо ра, глав ног нега тив -
ног јуна ка сери ја ла. Сма тра се да поти че из ара -
меј ског јези ка (*Abhad da ked hab hra) и има зна -
че ње ’неста ти као ова реч’, а кори сти ли су је
исце ли те љи (Col bert 2004: 22). Семан тич ки, мо -
же се дове сти у везу с реч ју абра ка да бра, која у
срп ском јези ку има зна че ње ’мађиј ска реч без
одре ђе ног зна че ња, с чароб ном моћи да откла -
ња боле сти’ (РМС).
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3 Чини су један од пред ме та који изу ча ва ју уче ни ци у
Хогворт су, шко ли за чароб ња ке и вешти це.



Наве де не магиј ске речи који ма се име ну ју
раз ли чи те чини пре во ди о ци под јед на ко тре ти -
ра ју као и оне које дола зе из латин ског јези ка.
И у овом слу ча ју чини се да је тран скрип ци ја
нај бо љи избор јер поје ди не магиј ске речи сво -
јим зву ча њем ути чу на самог чита о ца да их до -
жи вља ва као магич не. Често пона вља ње вока ла
у њима, и то нај че шће отво ре ног вока ла а, али
и дру гих, чини да ове речи зву че мело дич но,
гото во као пра ве инкан та ци је.

Нази ви за фан та стич на бића

Фан та стич на бића која се поја вљу ју у књи га -
ма о Хари ју Поте ру пока зу ју да је Џоа на К. Роу -
линг инспи ра ци ју за њих тра жи ла у бај ка ма,
мито ви ма али и у народ ним при ча ма – енг. folks
tales (Eccles ha re 2002: 8, 43; Hie bert Alton 2009:
216; Dako vić – Mitro vić 2012: 387). Међу тим, по -
је ди на бића, одно сно фан та стич не зве ри, тво -
ре ви на су саме аутор ке. У поку ша ју да рас ту -
ма чи мо њихо ва име на, кори сти ли смо се још
јед ном књи гом ове аутор ке – Фан та стич не зве -
ри и где их наћи (2014). У овом бести ја ри ју му
Роу лин го ва побра ја фан та стич на бића, опи су -
ју ћи их и наво де ћи њихо ве осо би не.

Фан та стич на бића која дола зе из мито ва и
веро ва ња раз ли чи тих кул ту ра јесу: акро ман ту -
ле4, бази лиск, баштен ски пату љак, вам пир, ви-
ле, вуко длак, гоблин, грин ди ло, гри фон, дрво бри -
жни ци, змај, јед но рог, капе, кел пи, кен та ур, кер -
бер, кућ ни виле њак, лепри ко ни, сире на, сфин га,
трол, феникс, химе ра, хин ки панк, хипо гриф и
црве не капе. Њихо ве пред ста ве се осла ња ју на
мито ло ги ју, али је код поје ди них при мет но и
дру га чи је обли ко ва ње5. 

Кен та у ри чита ју суд би ну из зве зда, сире не,
одно сно сирен-људи, јесу бића која наста њу ју

под вод ни свет и део су магиј ске зајед ни це, као
што су то и чароб ња ци, сузе феник са има ју моћ
исце ље ња итд. Нај ве ће про ме не у рома ну уви -
ђа ју се код Кер бе ра, демон ског тро гла вог пса
који чува улаз у под зе мље (Сре јо вић – Цер ма -
но вић 2004: 200; Rou ling 2018: 33). У настав ку
Хари Потер и камен мудро сти један од лико ва
посе ду је тро гла вог пса као љубим ца (тер мин
кер бер се не поми ње), који се уз музи ку лако
успа ва. Пот пу ни зао крет од демон ског бића ка
уми ља том љубим цу види се и у њего вом име ну
Фла фи, које поти че од енг. fluffy – ’пуф наст,
папер јаст’ (Mills 2009: 243; Димо ва 2009: 79).

Гобли ни упра вља ју чароб њач ком бан ком,
тро ло ви слу же и као чува ри, дла ке из репа јед -
но ро га и зма јев срча ни нерв кори сте се као срж
чароб ног шта пи ћа, а зма је ви живе у резер ва ти -
ма и пред ста вља ју неку врсту зашти ће них жи -
во ти ња (Den dle 2009: 167). Вуко дла ци и вам пи -
ри део су чароб њач ког дру штва и рет ко бива ју
одба че ни као изгна ни ци. Њихо во ста ње тре ти -
ра се као болест и лечи се напи ци ма и сл. Мање
позна та ство ре ња, као што су грин ди ло, воде ни
демон, хин ки панк, ство ре ње које мами пут ни -
ке у баре, и црве не капе, бића која вре ба ју где
год се деша ва крво про ли ће, поти чу из народ -
них веро ва ња у поје ди ним кра је ви ма Вели ке
Бри та ни је, док капе, воде на ство ре ња налик на
љушту ра сте мај му не, корен вуку из јапан ског
фол кло ра (Hie bert Alton 2009: 217; Col bert 2004:
33, 108, 120).

Назив дрво бри жник (енг. Bow truc kles) не на -
ста је пре во ђе њем име на, већ њего ве функ ци је:
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4 Опи се фан та стич них бића која поти чу из мито ло ги је и
фол кло ра неће мо посеб но наво ди ти, осим када су у пита њу
бића која су мање позна та.

5 О фан та стич ним бићи ма која се јавља ју у рома ни ма о
Хари ју Поте ру, а поти чу из фол клор них пред ста ва раз ли чи -
тих наро да в. Жив ко вић.



да бри не о дрве ћу од којег се пра ве чароб ни
шта пи ћи (tree-guar di ans). Нај у пе ча тљи ви ји при -
мер сва ка ко је кел пи, воде ни демон који може
да мења облич је, а који је нор мал ци ма (људи ма
који нису чароб ња ци) познат као чудо ви ште из
Лох Неса: „Нај ве ћи кел пи нала зи се у Лох Несу
и њего во оми ље но облич је је облич је мор ске
зми је” (ХП2: 97). При сут ност већи не наве де них
бића у дру гим рома ни ма, стри по ви ма, фил мо -
ви ма и ком пју тер ским игра ма допри не ла је
томе да поста ну део попу лар не кул ту ре, те је
било оче ки ва но да ће поста ти и део магич ног
све та Хари ја Поте ра.

Нај за ни мљи ви ја бића јесу она која пред ста -
вља ју плод аутор ки не има ги на ци је, при чему се
она у опи су мање или више осла ња на посто је -
ће моде ле (Жив ко вић): баук6, зад њо ра спр ска ва -
ју ћи скрут, кала шту ра, кнарл, книзл, круп, мок,
мур тлап, ного реп, њушка вац, плим пи, полу скри -
ва, пор лок, пуф но ко жац, раз но со рог, тестрал и
тин ти ли нић. 

Опи си ових бића у књи зи Фан та стич не зве -
ри и где их наћи директ но ука зу ју на то како
аутор ка свет чароб ња ка пре пли ће са на шом
сва ко дне ви цом. На при мер, круп је ство ре ње
које се ни по чему не раз ли ку је од џек расел
тери је ра, осим по рачва стом репу и изу зет ној
ода но сти чароб ња ци ма, а крво лоч но сти пре ма
нор мал ци ма. Кнарл је ство ре ње које вео ма личи
на јежа, али је за раз ли ку од јежа вео ма сум -
њича ва живо ти ња. Ако му се, на при мер, пону -
ди мле ко он помах ни та од беса. Ова квим слич -
но сти ма аутор ка на суп ти лан начин пове зу је
фик ци ју са ствар но шћу. Ства ра ње магич них
бића која су гото во исто вет на живо ти ња ма које
нас окру жу ју код мла дих чита ла ца може да
про бу ди машту и оду ше вље ње, пого то ву при
сусре ту са живо ти њом од које магич но биће
наста је.

При пре во ђе њу нази ва ових бића пре во ди о -
ци су се кори сти ли раз ли чи тим тех ни ка ма:
тран скрип ци јом, кал ки ра њем, а у неким слу ча -
је ви ма и соп стве ном језич ком инвен тив но шћу. 

У нај ве ћем бро ју слу ча је ва ти нази ви су
тран скри бо ва ни, па тако наста ју: пор лок (енг.
Por lock), книзл (енг. Kne a zle), круп (енг. Crup),
кнарл (енг. Knarl), мур тлап (енг. Mur tlap), те-
страл (енг. The stral), мок (енг. Moke) и плим пи
(енг. Plim pi es)7. 

Ни за јед но од наве де них бића назив не екс -
пли ци ра какво је ство ре ње у пита њу, док се код
оних чија име на наста ју кал ки ра њем у име ну
могу пре по зна ти осо би не. Зад њо ра спр ска ва ју -
ћим скру то ви ма (енг. Blast-Ended Skrewts), што
се очи ту је у самом нази ву, зад њи крај екс пло -
ди ра, а пуф но ко жац (енг. Puffske ins) пред ста вља
живо ти њу сфе рич ног обли ка и тела пре кри ве -
ном крзном. Име је доби ла пре ма енгле ској
речи puff – ’пуф на’ и skein – ’клуп ко’. Иако се у
ори ги на лу као дру ги део сло же ни це јавља skein
(клуп ко), а не skin (кожа), прет по ста вља мо да
су пре во ди о ци до реше ња пуф но ко жац дошли
зато што се укла па у посто је ће твор бе не моделе
име но ва ња живо ти ња у срп ском јези ку (Клајн
2001: 41; Нико лић 2000). Тако се, сма тра мо,
пре ма бодљо ко жац, меко ко жац, дебе ло ко жац ја -
вља и пуф но ко жац.

У поје ди ним слу ча је ви ма пре во ди о ци су
бићи ма наде ва ли име на воде ћи се соп стве ним
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6 Иако је ово биће при сут но у сло вен ској мито ло ги ји
(Кули шић и др. 1970: 27), баук се у гру пу нових бића убра ја
јер је биће она кво какво се пред ста вља у рома ну осми сли ла
Џ. К. Роу линг.

7 Изглед и особ ине ових бића при ка за ни су у књи зи Фан -
та стич не зве ри и где их наћи Џ. К. Роу линг. Пор ло ци су чува -
ри коња, книзл је биће са туф на стим крзном налик на мач -
ку, мур тла пи су ство ре ња налик на пацо ве, кри ла те коње
тестра ле могу да виде само они који су виде ли смрт, мок је
гуштер који се може сма њи ва ти по вољи и, на кра ју, плим пи
је окру гла ста риба која има ноге.



језич ким осе ћа њем, те тако доби ја мо: бау ка
(енг. bog gart), њушкав ца (енг. Nif fler), кала шту -
ру (енг. Doxy) и тин ти ли ни ћа (енг. Billywig). 

Енгле ско bog gart пре во ди се као баук јер пре -
во ди о ци уоча ва ју слич но сти изме ђу бића које
Роу лин го ва опи су је и оног из сло вен ске мито -
ло ги је. Баук је у мито ло ги ји биће које ули ва
страх и кри је се по мрач ним мести ма (Кули -
шић и др. 1970: 27), а у рома ну се тако ђе кри је
по мрач ним мести ма и пре у зи ма облик оно га
за шта веру је да ће нас нај ви ше упла ши ти
(ХП3: 97). Њушка вац име доби ја ве ро ват но по
сво јој нај у оч љи ви јој осо би ни, а то је дуга њу -
шка помо ћу које про на ла зи раз ли чи те дра го це -
но сти. Вео ма је зани мљив избор речи пре во ди -
ла ца за назив бића које има вилин ско тело пре -
кри ве но густим крзном, кри ла налик буба ма -
ри ним и отров не зубе. Реч doxy зна чи ’љубав -
ни ца, блуд ни ца’, међу тим, пре во ди о ци се одлу -
чу ју за реч која у срп ском јези ку има нега тив -
ну коно та ци ју – кала шту ра. Овај тур ци зам има
зна че ње ’рас ка ла шна, раз у зда на жена’ (РМС),
те прет по ста вља мо да су га упо тре би ли зарад
спо не која посто ји у зна че њу. Упо тре ба лек се -
ме кала шту ра може бити моти ви са на и творбе -
ним моде лом пре ма којем на ста ју изве де ни це
ауг мен та тив но-пејо ра тив ним суфик сом -ура,
попут сељан чу ра, девој чу ра, пијан чу ра и сл.
(Клајн 2001а: 196). Зна чењ ски и твор бе но упо -
тре бље на реч кала шту ра могла би се дове сти и
у везу са лек се мом љушту ра, изве де ном истим
суфик сом (-ура), у зна че њу: ’твр ди заштит ни
омо тач, оклоп у коме живе неки меку шци’.
Ова кав заштит ни омо тач може се на ћи и код
инсе ка та попут буба ма ре, која се ина че поми -
ње у опи су бића које се нази ва кала шту ра. На
који начин су пре во ди о ци од енгле ског Billywig
доби ли тин ти ли нић, нисмо успе ли да утвр ди -

мо. У пита њу је инсект јар ко пла ве боје, са кри -
ли ма на врху гла ве, те једи но може мо закљу чи -
ти да је име пре у зе то од Ива не Бр лић Мажу ра -
нић, у чијим бај ка ма посто ји ство ре ње Малик
Тин ти ли нић8 (Brlić Mažu ra nić: 38).

Као посеб ни, издва ја ју се нази ви: ного ре пи
(енг. Nog ta ils), раз но со рог (енг. Erum pent) и полу -
скри вач (енг. Demi gu i se), наста ли ком би на ци јом
тран скрип ци је и пре во ђе ња јед не од осно ва или
пре во ђе њем и ства ра њем речи. Тако ного ре пи
наста је сла га њем тран скри бо ва не осно ве ног- и
осно ве -реп (од енг. tail), пре ве де не са енгле -
ског. Пошто сво јим физич ким изгле дом под се -
ћа на носо ро га, раз но со рог доби ја име сла га њем
фор ман та раз но со-, пре ве де ног од латин ског
erum po – ’да се нешто поло ми, екс пло ди ра’, и -
рог (од носо рог). На исти начин доби јен је и
назив полу скри вач. Полу- наста је пре во дом од
енг. demi, a -скри вач је моти ви са но осо би ном
овог бића да поста је неви дљи во када се осе ти
угро же ним.

Пре во ди о ци су се нај че шће кори сти ли тран -
скрип ци јом, осим у слу ча ју нази ва мито ло -
шких бића. За ова бића упо тре бље ни су нази ви
који већ посто је у срп ском јези ку (кен та у ри,
сире не, тро ло ви, јед но ро зи, зма је ви и сл.). При
уоб ли ча ва њу нази ва бића која дола зе из дру гих
кул ту ра, али и оних која су плод аутор ки не
има ги на ци је, пре во ди о ци се нај че шће кори сте
тран скрип ци јом, а у поје ди ним слу ча је ви ма и
сво јом инвен тив но шћу или пак пре у зи ма њем
нази ва из сло вен ске кул ту ре (баук) и књи жев -
но сти (тин ти ли нић). Тако ђе се кори сте и кал -
ки ра њем, а тру де се да сва ки назив укло пе у
посто је ће твор бе не моде ле у срп ском јези ку.
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8 Малик Тин ти ли нић је у бај ци „Шума Стри бо ро ва” опи -
сан као пату љак обу чен у кожух, на нога ма има опан ке, а на
гла ви капи цу (38).



Тако поје ди на бића доби ја ју назив пре ма сво -
јим физич ким осо би на ма (нпр. њушка вац и
пуф но ко жац).

Џ. К. Роу линг фан та стич на бића у сво јим
рома ни ма ства ра пре о бли ча ва њем мито ло -
шких, дају ћи им посеб не осо би не или моћи. На
тај начин она упот пу њу је магич ни свет, тако
пажљи во и детаљ но гра ђен од прве књи ге сери -
ја ла. Уз поме ну та магич на бића, јавља ју се и
дру ге живо ти ње (сове, мач ке, жабе, пси, пацо -
ви, мише ви и сл.) које има ју изра же на магич на
свој ства. На при мер, сове доно се пошту, а ми -
ше ви, пацо ви и жабе често су у уло зи кућ них
љуби ма ца. Нео бич не карак те ри сти ке нама по -
зна тих живо ти ња чине овај свет додат но нео -
бич ним и чароб ним. 

Закљу чак

У ства ра њу магиј ских речи Џ. К. Роу линг у
нај ве ћем бро ју слу ча је ва посе же за латин ским
јези ком. Нешто ређе слу жи се енгле ским или
дру гим јези ци ма, попут грч ког, шпан ског и ита -
ли јан ског, али чак и тад поје ди не речи уоб ли -
ча ва по угле ду на латин ски. У рома ни ма о Ха -
ри ју Поте ру обја вље ним на срп ском јези ку пре -
во ди о ци су се тру ди ли да овај спе ци фи чан слој
лек си ке пре не су тако да очу ва ју чароб ност све -
та о којем пише Џоан К. Роу линг. Већи на магиј -
ских речи је тран скри бо ва на, а вео ма мали број
наста је пре во ђе њем или кал ки ра њем. Тран с -
кри бо ва не магиј ске речи делу ју увер љи ви је, а
маги ја коју чароб ња ци изво де на изве стан на -
чин се мисти фи ку је, док код пре ве де ни ца такав
ути сак може изо ста ти. У раз ли чи тим изда њи ма
ових рома на посто је и раз ми мо и ла же ња у пре -
во ди лач кој прак си, те се и магиј ске речи на
раз ли чит начин пре но се. Ако има мо у виду да

тај слој лек си ке има посеб но место у јези ку
ових рома на, чини нам се да би ваља ло да
посто ји узус у њихо вом пре во ђе њу.

Вео ма слич но се у пре во ду посту па и са на -
зи ви ма фан та стич них бића. Пре во ђе ње нази ва
мито ло шких бића сва ка ко је било јед но став ни -
је од име на оних која су плод аутор ки не има -
ги на ци је. У тим слу ча је ви ма пре во ди о ци су се
слу жи ли тран скрип ци јом, кал ки ра њем и соп -
стве ном језич ком инвен тив но шћу. У ства ра њу
кал ко ва тру ди ли су се да твор бе не језич ке еле -
мен те укло пе у језич ки систем срп ског јези ка,
у скла ду са твор бе ним моде ли ма. Про у ча ва ју -
ћи осо би не поје ди них бића, пре во ди о ци као
име на ода би ра ју речи које су говор ни ци ма срп -
ског позна те и бли ске, које се укла па ју у твор -
бе ни систем нази ва за живо ти ње у срп ском је -
зи ку, или пак пре у зи ма ју име на фан та стич них
бића из сло вен ске мито ло ги је или од дру гих
писа ца. Добар при мер пред ста вља реч баук,
којом се озна ча ва биће које пре у зи ма облик
оно га што нас нај ви ше пла ши. С дру ге стра не,
ода бир име на кала шту ра, који смо поку ша ва -
ли да оправ да мо језич ким раз ло зи ма, можда
није нај бо ље реше ње, јер ова реч не само што
има нега тив ну коно та ци ју него је и део пери -
фер не лек си ке у срп ском јези ку. Наве де ни по -
ступ ци у пре во ђе њу отва ра ју одре ђе на пита ња
која пре ва зи ла зе окви ре овог рада, али могу
пред ста вља ти осно ву за даља истра жи ва ња.

Слој лек си ке који чине магиј ске речи и нази -
ви за фан та стич на бића сва ка ко пред ста вља не -
из о став ни део магич ног све та Хари ја Поте ра,
чине ћи ове рома не изу зет ним и аутен тич ним,
а пре во ди о ци на нај бо љи начин тај свет пре но -
се нашој чита лач кој публи ци. Чита о ци при хва -
та ју свет чароб ња ка и вешти ца и, пре пу шта ју -
ћи му се, макар накрат ко, већ у њега веру ју. 
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Lju bi ca D. VESIĆ

THE SPELLS AND FAN TA STIC CRE A TU RES
IN HARRY POT TER NOVELS

Sum mary

The exci ting adven tu res of a young wizard atten ding
the School of Witchcraft and Wizar dry made the Harry
Pot ter seri es writ ten by J. K. Row ling one of the most
popu lar books amongst chil dren and young peo ple.
Howe ver, the magi cal world of Harry Pot ter could not be
ima gi ned wit ho ut incan ta tion, magic words, and, in the

end, wit ho ut many fan ta stic cre a tu res. J. K. Row ling
finds the inspi ra tion for the words used for spells and the
names of the cre a tu res from vari o us sour ces, and thus
she eit her uses already fami li ar names/words or makes
new ones. The re fo re, the main goal of this paper is the
analysis of tho se words from the etymolo gi cal, seman tic,
and word for ma tion aspect. In this paper are listed the
spells and the names of the fan ta stic cre a tu res appe a ring
in all seven books of the seri es, and then gro u ped and
analyzed, each one for itself, by com pa ring them to the
ori gi nal ones. It’s noti ce a ble that, in most of the cases,
Row ling finds her inspi ra tion in Latin, as well as in Greek
mytho logy, but that often the very impor tant part in
crea ting new words has seman tics. With the con stant
per me a ting of Latin thro ugh the text, con stant appe a -
ran ces of mytho lo gi cal cre a tu res, and cre a ting new fan -
ta stic ones, the aut hor of the seri es mana ged to make the
already magi cal world of Harry Pot ter even more won -
der ful.

Keywords: Harry Pot ter, lexi co logy, lexi cal mea ning,
word-for ma tion models, neo lo gisms
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САЖЕ ТАК: Рад је посве ћен иде ји о удо мље ном вре -
ме ну која почи ва на тези да су нано си модер но сти
угро зи ли ври је ме убр за но шћу, скра ћи ва њем или одсу -
ством роди те ља из вре ме на одра ста ња, те је потреб но
да се оно на неки начин сачу ва, удо ми, одно сно тран -
спо ну је у одре ђе ни про стор који ниве ли ше ствар ност
јуна ка. На при мје ри ма рома на Кућа вре ме на (2014)
Јеле не Којо вић Тепић и Момо (1973) Миха е ла Ендеа,
јасно се уоча ва ју сими лар ни поступ ци који му, пра ве -
ћи пуко ти не у вре ме ну, при сту па ју про стор но. Пара -
док сал но, удо мља ва ју га упра во у (об)лику куће или
дома, који архај ска бај ка пре по зна је као иску ше нич -
ки ври је ме про стор. Иако има ју раз ли чи то пои ма ње
вре ме на (ком би на то рич ки: лине ар но, циклич но, си -
мул та но, опе то ва но...) ови рома ни суче ља ва ју исту
про бле ма ти ку: ври је ме у ини ци ја ци ји, кори сте ћи се
могућ но сти ма које даје фан та стич ни роман, те тако
отва ра ју један посве кул ту ро ло шки кон текст. 

КЉУЧ НЕ РИЈЕ ЧИ: ври је ме, ври је мепро стор, ау -
тор ска бај ка, фан та сти ка, функ ци је бај ке, рева ло ри за -
ци ја, ресе ман ти за ци ја, про сто ри сигур но сти, удо мље -
но ври је ме, ври је ме као међу про стор 

Дале ко ком плек сни ја струк ту ра рома на Мо-
мо Миха е ла Ендеа (Mic hael Andre as Hel muth
Ende), у одно су на Кућу вре ме на и већи број
лико ва јуна ка пока за ће мул ти пле рева ло ри за -

ци је и ресе ман ти за ци је поје ди них функ ци ја
бај ке, како их изла же Вла ди мир Јако вље вич
Проп у Мор фо ло ги ји бај ке (1982). Функ ци је на -
род не бај ке, мање или више вари ја бил но, пра -
те и хро но ло ги ју дога ђа ја, а поче так акти ва ци -
је ини ци ја циј ског лука је у тре нут ку када један
од чла но ва поро ди це, углав ном нај мла ђи, одла -
зи од куће, у про стор изван сигур но сти. Момо
не одла зи од куће, она бива уба че на у нови
исто риј ски кон текст из, прет по став ка је, неког
дав ни јег вре ме на. Неар ти ку ли са ност њене по -
ја ве свје до чи о фан та стич ком пори је клу, но то
је ујед но и нај ве ћа биље га да је ријеч о јуна ку
који ће мул ти пли ци ра ти сво је уло ге – Момо
неће бити само јунак, већ и чароб ни помоћ ник.
Иако је носи лац свих хипер ху ма них осо би на,
она не позна је дом као такав. Она дола зи одне -
куд, не откри ва се ода кле. Зани мљи во је како
Енде при па ја ври је ме про стор пори је клу сво је
јуна ки ње: поја вљи ва ње изне бу ха, у напу ште -
ном дије лу неког гра да, са архе о и сто риј ским
епи те ти ма, јед но вре ме но наслу ћу је даљи ну и
дав ни ну њеног пори је кла. То може бити посве

92 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/02

Јеле на С. КАЛАЈ ЏИ ЈА*
ЈУ Народ на библи о те ка „Филип Вишњић”
Бије љи на
Репу бли ка Срп ска

УДО МЉЕ НО ВРИ ЈЕ МЕ КАО (МЕЂУ)ПРО СТОР У ФАН ТА СТИЧ НИМ
РОМА НИ МА МОМО МИХА Е ЛА ЕНДЕА И КУЋА ВРЕ МЕ НА

ЈЕЛЕ НЕ КОЈО ВИЋ ТЕПИЋ

Струч ни рад
UDC 821.112.2-93-31.09 Ende M.

821.163.41-93-31.09 Kojović Tepić J,
При мље но: 20. 2. 2022.

При хва ће но: 27. 4. 2022.

* jela.knji ga@g mail.com



машто вит, фан та сти чан пре дио, но има ју ћи у
виду да она саго вор ни ци ма не спо ми ње сје ћа -
ња на кућу, роди те ље или ма какве дру ге одно -
се, може се дои ма ти како се она рађа у тре нут -
ку почет ка рома на и тако бива тек сту ал ни про -
из вод. Дру га, бли жа хипо те за рецеп ци је дјеч јег
чита о ца била би срод ност у несје ћа њу на рано
дје тињ ство. Њој нима ло није чуд но што је у ам -
фи те а тру, иако на пар мје ста поми ње да позна -
је сиро ти шта, док ништа дру го не ука зу је на то
да она јесте дио сви је та у којем се поја вљу је.
Чиње ни ца је да чуд но ва те биро крат ске при ли -
ке у око ли ни Момо коп не, што је савр ше на пре -
д о дре ђе ност јуна ки ње за оно што је чека као
миси ја у гра ду у који је доспје ла. Тако ђе, ако
функ ци је бај ке пре то пи мо у ини ци ја циј ски лук,
важно је при мје ти ти да сва дје ца која дола зе у
ври је ме про стор амфи те а тра1 мале Момо јесу
ини ци јан ди, који из сво јих кућа дола зе у про -
стор забра не. Као једи ни про стор сло бо де, ам -
фи те а тар ће доби ти ети ке ту опа сне зоне која
дје цу, али и одра сле, одвла чи од ути ли та ри сти -
ч ке, репро дук тив не и функ ци о нал не егзи стен -
ци је. У Кући вре ме на пак Јова на и Мати ја су већ
ван куће, и то на поврат ку из шко ле. Зима је и
већ је мрак. Роди те љи не могу доћи по Јова ну,
па то чини ста ри ји брат, нарав но, невољ но. Но
дом као сигур ност овдје се не при ка зу је апсо -
лут ним, јер је јасно да роди те љи воде бор бу са
мањ ком ква ли тет ног вре ме на про ве де ног са
сво јом дје цом: углав ном, бор ба се сво ди на ве -
ли ки број часо ва про ве де них у рутин ској маши -
ни за функ ци о нал ну егзи стен ци ју. Тако је дом
запра во костур, олу пи на дома. У овом рома ну
забра на се одно си на одла зак у парк, ка мисте -
ри о зној кући која буди нела го ду чита вом ко -
лек ти ву. Савре ме на чароб на шума упра во је
град ски парк, а кућа која се нала зи усред пар -

ка пред мет је испре да ња разно вр сних при ча.
Крше ње ове забра не није изри чи то у сми слу у
којем би она у архај ској бај ци носи ла посље ди -
це које би нару ши ле ком пле тан поре дак космо -
го ни је. Овдје су при сут на нова одсту па ња. То је
запра во дво стру ки циви ли за циј ски окрет: страх
и лије ност/инерт ност. Страх који је настао из -
ма шта ва њем нај ра зли чи ти јих при ча у вези са
кућом, па је при ча та која пла ши ста нов ни ке
сивог гра да. Љеност се огле да у недје ло ва њу да
се поби је ди/пору ши кућа коју колек тив мар ки -
ра као демо ни зо ва ни про стор. При је него што
Јова на и Мати ја поби је де страх и заи ста се увје -
ре да кућа јесте нео бич на, али и да пред ста вља
поље моћи, у комич ним епи зо да ма пре пле та -
ња мно штва при ча кроз гене ра ци је гра ђа на (од
мје ста гдје се нешто стра шно деша ва, до нема -
ра у којем гра до на чел ник оду ста је од њеног
руше ња из посве банал них раз ло га), Којо вић
Тепић маски ра, сни жа ва, у Бах ти но вом сми слу
(1978), сва ку могућ ност чаро ли је. Па чак и када
се мале ни јуна ци охра бре и уђу у табу и са ни
про стор куће, она до самог кра ја фигу ри ра као
кар не вал, пршти од кар не ва ла, те до самог кра -
ја истин ску њену моћ чита лац не дожи вља ва у
пуној сна зи. Та немо гућ ност савре ме но сти да
под не се терет чаро ли је резул ти ра кар не ва лом
као једи ном могу ћом опци јом. Оту да се крше -
ње забра не у овом рома ну очи ту је само као
крше ње забра не која је у при чи, као крше ње
при че. Истин ска забра на не посто ји и Јова на и
Мати ја тиме не реме те ништа што би нару ши -
ло све у куп ни поре дак живо та. Са Момо ства ри
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1 Зани мљи во је да је кућа мале Момо амфи те а тар, у њему
се први пут поја вљу је и у њему јој мје шта ни пра ве соби цу-
-скло ни ште. Сим бо лич ки, Момо сво јом одо ром под сје ћа на
крпе ну лут ку, па ће и чита во њено магич но посто ја ње оби -
ље жи ти позо ри шни, сцен ски дом од којег пола зи.



сто је дру га чи је, посто ји неко ли ко забра на које
се крше, али на овој тач ки тре ба пре по зна ти ко
је тај који поста вља забра ну и коме је поста вља.
На при мје ру у којем Ђиђи, поне сен при чом, не
вје ру ју ћи у исти ни тост опа сно сти, орга ни зу је
дјеч ји штрајк, види мо како ште ди ше реа гу ју на
колек тив поди за њем оба ве за како би штрајк
про шао нео па же но. Забра на је маски ра на не -
пре по зна ва њем. Када је ријеч о уло га ма, осим
Вре ме на, у истин ском сми слу про тив ник Куће
вре ме на – не посто ји. Он је једи ни нега ти вац,
али уз мини ма лан тек сту ал ни про стор, који се
поја вљу је тек кад су сна ге расла бље не толи ко
да може да дела као смрт, што ће рећи да он и
нема вели ку сна гу, јер насту па по пози ву. Он се
у функ ци ји извид ни це и куша ња поја вљу је
мари о нет ски, коли ко да се пред ста ви и потом
уђе у сат. Њего во изви ђа ње, дакле, и није екс -
пли цит но него наслу ћи вач ко. Када је ријеч о
непри ја те љи ма, добро је при мје ти ти како је
глав ни пара докс у Енде о вом рома ну у томе што
сива госпо да уисти ну не посто је, она живе док
тра ју зали хе дува на ство ре не од укра де ног вре -
ме на. Када се ври је ме људи осло бо ди, сива го -
спо да неста ју. Даље, иску ше ње жртве од стра не
зли ко ва ца пара диг мат ски је дато у умјет нич ки
изван ред но успје лој сце ни сусре та фри зе ра Фу -
зи ја и сивог госпо ди на, у погла вљу симп то ма -
тич ног насло ва – „Рачун је погре шан, али ипак
без остат ка”. Сво јом потре сно шћу уго во ра са
демо ном који напо сљет ку бива усмен, у атмос -
фе ри при су ства јед ног од коди ра них аге на та,
хлад но ћа којом леди како раз го вор одми че и
још дуго пошто оде, оба ви ја читав роман атмос -
фе ром пла ви ча стог дима малих цига ре та и
наслу те како су се све оста ле погод бе дога ђа ле,
јер оно што ће Момо доче ка ти након годи ну
дана јасно упу ћу је на то да су сви ста нов ни ци

без остат ка покле кли пред пону дом. Пред ста -
вља ње дота да шњег живо та као изгу бље ног, про -
ћер да ног вре ме на за колек тив бива доказ стра -
ха од смр ти, а илу зи ја да ће Ште ди о ни ца то
ври је ме остат ка живо та недо глед но про ду жи ти
поста је глав на зам ка. Иску ше ња су мно га, а јед -
но од упе ча тљи ви јих је поку шај да се Момо
„купи” меха нич ком лут ком, која је пре ли је па,
али сама игра је пред ста вље на пост ка пи та ли -
стич ком неу та жи во шћу поно вље не купо ви не
заба ве за лут ку. Игра је, дакле, као разо но да, за -
ба ва, сло бо да, кре а тив ност, у таквом сви је ту по -
ста ла суви шна; и она мора бити бизар но функ -
ци о нал на, те да би игра посто ја ла мора јој се
обез бје ђи ва ти зани мљи вост. Украт ко: мора јој
се роби ја ти. Момо се оду пи ре овом иску ше њу
и још јед ном њена не чароб на већ посве људ ска
моћ, моћ да саслу ша, да раз ми сли, да сло бод -
но одлу чи, доби ја димен зи је магич ног. У рома -
ну Момо Ђиђи је пак тај који бива зава ран и
несвје сно пома же непри ја те љи ма, док ће се Бе -
по поја ви ти као сим бол чла на поро ди це којем
непри ја тељ истин ски нау ди. У рома ну бања луч -
ке аутор ке, у уло зи бра ни те ља јавља се Мати ја,
који свој страх поти ску је ради сестре и на томе
се инси сти ра. Момо пак доби ја чароб ног по -
моћ ни ка у кор ња чи, а чароб ни пред мет је сва -
ка ко онај један цви јет-сат  који Момо доби ја да
спа си град/сви јет. За Нову чароб не помоћ ни це
су три тет ке, али Којо вић Тепић их ста вља (као
и све дру го) на клац ка ли цу изме ђу дви је крај -
но сти. У јед ној, тет ка Вера пише сти хо ве, Љу -
бин ка једе и пле ше, а Нада личи на клов на и
заду же на је за моду – дакле: све три су кар не -
ва ли са не. Дру га крај ност пока зу је да оне ипак
посје ду ју истин ске моћи, када доне су одлу ку да
Нову пре пу сте Вре ме ну и заро бе је са њим у
сату, те да нису само три сми је шна кости ма ко -
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ја тре ба да заба ве чита о це и држе им пажњу.
Ви ди мо да у ком па ра тив ном низу неких од
кљу ч них функ ци ја у бај ци ова ко дат пре сјек до -
во ди до неко ли ко закљу ча ка у ком па ра тив ним
чита њи ма ових рома на:

– Момо и Кућа вре ме на има ју дру га чи је пои -
ма ње вре ме на које је махом лине ар но, али
и па ра лел но раз гра на то, више ди мен зи о на-
л но, да кле не само циклич но, и зато саме
функ ци је више не могу ни да се изне су до
кра ја ни до пуног сми сла који носе. Оту да
су и ини ци ја циј ски путе ви реде фи ни са ни
и има ју посве дру гу уло гу од оне на коју се
насла ња ју (ини ци ја ци ја сада има пот пу но
исцр пљен, изи гран модел у којем се не
пре ла зи у наред ни сту пањ живо та, већ он
тако недо вр шен, крњ, моди фи ко ван, ре ва -
ло ри зу је сам сми сао ини ци ја ци је. Јуна ци
у овим рома ни ма су у крип то по тра зи за
до мом, па се сама завр шни ца не огле да у
новом дому као у народ ној бај ци, женид -
бом/удад бом те та ко сти ца њем новог дома,
нове сигур но сти након свих ета па успје -
шно завр ше не ини ци ја ци је, већ потре бом
да се дом из којег јунак поти че вра ти у
такав пре ђа шњи лик сигур но сти и топли -
не који је рас фор ми ран и изгу бљен);

– Обје књи ге одли ку је отклон из рурал ног у
урба ни кон текст, што поно во оне мо гу ћа ва
да функ ци је има ју исти облик какав је у
архајским; овдје ће се ври је ме у пуном ли -
ку при ка за ти као кул тур ни фено мен/кон -
структ (Пеши кан-Љу шта но вић 2018: 24);

– Пре ла зак у урба ни кон текст има за посље -
ди цу инди ви ду а ли за ци ју јуна ка и он не
може више ни бити јунак-херој, јер се гло -
бал но спа са ва ње одви ја на микро пла ну.
Тач ни је, као по сље ди ца али је на ци је, оса -

мљи ва ња, јуна ци на микро пла ну дје лу ју
као мето ни ми је слич них уса мље ни ка; 

– Ком плет на ресе ман ти за ци ја и рева ло ри за -
ци ја функ ци ја доби ја посве додат ну ди -
мен зи ју ако укљу чи мо чиње ни цу расло ја -
ва ња свје то ва из јед но ди мен зи о нал них на -
род них бај ки у ви ше ди мен зи о нал не аутор -
ске: „Под огром ном прет по став ком да могу
посто ја ти дру ги свје то ви ван нашег пои ма -
ња рађа се више но јед на могућ ност, чак
ланац свје то ва који воде из јед ног у дру ги
или сери је свје то ва које су све у ве зи са ос -
нов ним гле ди штем на ствар ност (при мар -
ни сви јет, прим. аут.)”2 (Nikolaјеva 1988: 42).

Момо је тако ђе и уто пи стич ки роман. Кућа
вре ме на пак има доста од кон струк та, при је
него саме фан та сти ке, а то може бити тума че -
но дво ја ко: или као сла бост да се суо чи са те -
мом до кра ја или као мета фик ци о на ли за ци ја
пост мо дер ног насли је ђа. Про гре сив на анти ци -
па ци ја какав ће сви јет поста ти кад Ште ди о ни -
ца вре ме на скло пи неча сти ве уго во ре са све ко -
ли ким сви је том, додат но је уре ше на Енде о вим
илу стра ци ја ма те се тако у чита лач ки коре лат
дози ва ју Дола зак Шона Тана (Shaun Tan), а у
секун дар ном кон так ту и Црве но ста бло истог
ауто ра. Темат ски оквир у којем се поро ди це
раза ра ју пред врлим новим сви је том који раби
њихо во ври је ме како би могао да пре жи ви кре -
и ра пот пу но нови поре дак у којем нијед на по -
зна та људ ска ври јед ност ни врли на не могу да
опста ну. То раза ра ње резул ти ра уса мље но шћу
јуна ка-дје те та, или, још ради кал ни је, њего вом
само ћом. Момо након спо знај ног сна оди ста
дола зи у нови поре дак који не пре по зна је, али
који ни њу не пре по зна је као непо сјед ни ка ште -
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ди о ни чар ских мје ри ла живо та, јед на ко као и
Тано ву дје вој чи цу из Црве ног ста бла. Губе ћи
сигур ност у дому, дис ква ли фи ку је се и потре ба
за реал ним изла ском из куће у про стор забра -
не и опа сно сти, који, опет из истих узро ка, сла -
би, па реал на око сни ца рад ње поста је уну тра -
шња бор ба јуна ка, те тежи ште у рецеп ци ји ови
тек сто ви ода ши љу на емо тив ном пла ну. Над ре -
а ли стич ке сце не Тано вих црте жа поја ча ва ју
емо тив ну дис тор зи ју, рас пад у роди те љи ма и
дје ци, који ова кав систем наме ће, а екс пли ци -
те је дат у Дола ску3. Град, или мега ло по лис, који
уз мно го усту па ка поста је обе ћа на земља, гео -
ме триј ски је пра ви лан, што је слу чај и у Енде -
о вом рома ну. Енде даје тек неко ли ко илу стра -
ци ја: шеши ре аге на та, твор нич ке дим ња ке,
мали дим њак из каме не собе чуд но ва те дје вој -
чи це Момо, пти цу у каве зу, и слич не сим бо ле
који пока зу ју два порет ка у суко бу. Тако ће Тан
у Дола ску ври је ме пока за ти међу про стор но
уве ли ча ва ју ћи детаљ маг нум опу са и на тај на -
чин мије ња ти кон текст сце не. Вели ка твор ни -
ца рије чи Агњеш де Лестра де (Agnès de Lestra -
de) чак мно го суро ви је пре и спи ту је мно штво
зајед нич ких тема које дије ле и пре ђа шњи при -
мје ри. У неко ли ко кључ них иде ја: да је гово ри -
ти ску по, импли ци ра да гово ре само они који
могу при у шти ти себи рије чи у буквал ном сми -
слу, те се деша ва семи о тич ки пара докс у којем
рије чи које Филе ас ску пи на ули ци (тре шња,
сто ли ца и пра ши на) зна че мно го више од оно -
га што усти ну јесу. У ликов ним доча ра ва њи ма,
интен зи ви ран је однос пре ма дје тињ ству који
пока зу је извје стан пара докс – дје тињ ство је
иде а ли зо ва но и оно што му пред сто ји у књи -
жев ној обра ди јесте доди ри ва ње упра во нај ра -
њи ви јих њего вих дије ло ва, о чему пре ци зно пи -
ше Љи ља на Пеши кан-Љушта но вић, опи су ју ћи
па лимп сест ност при ви ле го ва ног вре ме на одра -

ста ња: „Одго во ри за који ма дете одра ста ју ћи
тра га и које доби ја могу сами по себи бити неу -
год ни, збу њу ју ћи, застра шу ју ћи”, јер „свет де -
тињ ства, суде ћи пре ма фан та стич ним рома ни -
ма за децу, ника да није у пот пу но сти ста би лан
и без бе дан” (Пеши кан-Љушта но вић 2018: 42,
43). Ода тле је јасно зашто је потреб но оне мо гу -
ћи ти реал не про сто ре сигур но сти. Тако je у
Кући вре ме на Мати ја носи лац тере та и сви је сти
да он и сестра не могу доби ти жеље не ново го -
ди шње покло не, јер роди те љи нема ју нов ца. Уз
то, ја сно нам је из њего вог гун ђа ња да ти исти
роди те љи мно го раде, те Јова на поста је њего ва
оба ве за. Ври је ме одра ста ња за Мати ју је гото во
непод но шљи во: „Одра сли су ствар но невје ро -
ват на ство ре ња. Ја нећу поста ти одра сли, ни -
кад!” (Којо вић Тепић 2014: 19) али и: „Нарав -
но, одра сли не вје ру ју у чуда. Чим пора сту забо -
ра ве...” (Исто: 25). Забо рав дје тињ ства тако ђе је
важан ври је ме пр о стор ни тре ну так који се везу -
је уз сва ки locus amo e nus, који је потре бан да се
одра сли сје те дје тињ ства – то је слу чај са Бепо -
вим поврат ком у Момо ин соби чак у амфи те а -
тру кад ње ту више нема. Про стор у којем је
бора ви ла задр жа ва је у вре ме ну, у под сје ћа њу на
оно што јесу ври јед но сти које ће Бепо тре ти ра -
ти до кра ја.

Дакле, дис хар мо ни ја изме ђу ради ти за дје -
цу и бити са њима кључ на је тема дјеч је књи -
жев но сти и ауто ри је тема ти зу ју на раз ли чи те
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3 Зани мљи во је уочи ти, реци мо, помоћ ни ке које Тан до -
дје љу је сва ком еми гран ту у новом окру же њу: то су живо ти -
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буди страх и начи ње осје ћај сигур но сти у поку ша ју аси ми -
ла ци је. Међу тим, како ври је ме одми че, та живо ти њи ца по -
ста је вјер ни пра ти лац и сим бол при са је ди ње ња са новим
сви је том.



начи не, понај че шће мул ти пли ка ци јом свје това,
чиме фан та сти ка, при род но, има глав ну ролу. 

Иде ја о мно го стру ко сти дру гих свје то ва чини
се попу лар ном у науч ној фан та сти ци, што има
доди ра са фан та сти ком која поста је нара тив ни
обра зац (Nikolaјеva 2003: 41). 

Ода тле је јасно да оства ри ва ње ових моде ла
тра жи нов однос пре ма хро но то пу, каквим га
Нико ла је ва пре у зи ма од Бах ти на: „Ври је ме и
простор поја вљу ју се као два вида јед не апстрак -
ци је...” (Nikolaјeva 1988: 64), те их раз два ја на
при мар ни (при мар ни про стор и при мар но ври -
је ме) и секун дар ни (секун дар ни про стор и се -
кун дар но ври је ме) хро но топ. Ево како се прак -
тич но раз ла ма ври је ме про стор: у народ ној бај -
ци, како иста аутор ка наво ди, јунак одсу ству је
три дана или седам дана, али по поврат ку у дом
про мје на је гото во хиља ду го ди шња. „Фан та сти -
ч ни јуна ци могу лако живје ти читав живот у
има ги нар ном сви је ту, а да ври је ме не про ла зи
у њихо вој ствар но сти” (Nikolaјеva 2003: 143).
Про фе сор Хора, или, у дру гом рома ну, Вре ме,
нема ју апсо лут ну упра ву над вре ме ном у апсо -
лу ту, јер интро спек ци ја дје це-јуна ка мора про -
стор но допу ни ти ври је ме које није апстра хо ва -
но већ дубо ко кон кре ти зо ва но. Момо упра во
спа са ва ври је ме од забо ра ва, од сви је та одра -
слих. Мати ја и Јова на пома жу Новој да се иско -
бе ља из апсо лу та Вре ме на у инди ви ду а ли зо ва -
но ври је ме. Зани мљи во је да Нико ла је ва мар -
ки ра цје ло куп на сво ја чита ња „магич ним кодо -
ви ма”, у овом слу ча ју магич ног вре ме на, гдје
ћемо у при мје ру Куће вре ме на при су ство ва ти
вре мен ском симул та ни зму (све годи не ста ре и
Нова посто је исто вре ме но у сада шњо сти – у
кући вре ме на) и оно је пост мо дер ни стич ки де -

кон стру и са но, тако ђе симул та ним посто ја њем:
посеб но лика Вре ме на, а посеб но јуна ка њего -
вих дије ло ва, па се уисти ну може поста ви ти
пита ње о крњем лику ини ци ја ци ја, гдје Нова
само фор мал но оба вља све ета пе при је ла за, док
су пра ви ини ци јан ти Јова на и Мати ја. Ово ка -
му фли ра ње ини ци јан да посље ди ца је пост мо -
де р ни стич ког пои гра ва ња и деми сти фи ка ци је,
не само нео бич не куће у пар ку, већ и вели ке
тај не како се „рађа” мла да, Нова годи на. Јер, „у
при чи се поја вљу је мно го сато ва који час раде,
а час не” (Којо вић Тепић 2014: 16), те само обе -
сми шља ва ње вре ме на дожи вља ва врху нац. У
нешто ста ри јој књи зи, још уви јек посто ји пара -
ле ла ври је ме про сто ра, гдје више стру ке ини ци -
ја ци је теку пара лел но, али има ју дру га чи је
усло ве. Момо има ини ци јант ски сан од годи ну
дана, док сви јет ста је на само један сат. Про бле -
ма ти зо ва ње иде даље, уто ли ко што се сви јет не
успа вљу је већ зау ста вља, замр за ва, као што и
сива госпо да замр за ва ју цвје то ве-сате. И након
„иску пље ња” које им пру жа Момо сви јет се вра -
ћа за годи ну дана уна зад, без вре мен ске маши -
не, одно сно вра ћа се на рани је функ ци о ни са -
ње. Дру гим рије чи ма, Момо не рје ша ва про бле -
ме зау ви јек и то је соци јал ни моме нат који
аутор ска бај ка не може да про би је, док у народ -
ној јунак нери јет ко доби ја и богат ство. Као што
ни у Кући вре ме на Јова на и Мати ја неће доби ти
бла го ста ње, већ ће након магич ног иску ства и
даље живје ти сво је живо те не пре тје ра но про -
ми је ње не, али са јед ним неза мјен љи вим иску -
ством. Пуко ти не вре ме на које доди ру ју сви
јуна ци ту су да „обо је” сва ко дне ви цу и нема ју
космо го ниј ски зна чај. Инди ви ду ал ни, дака ко,
али осо би то у нови јем рома ну, не и кру ци јал -
ни. И то је циви ли за циј ска лише ност сми сла
који се дале ко одво јио од архај ског. Аван ту ра у
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оба рома на поста је интер ме цо, пуко ти на ври -
је ме про сто ра након којег се живот наста вља у
тач ки у којој је и био при је ње. 

(Међу)ври је ме и (међу)про стор

Пола зе ћи од тога да се циклич но и лине ар -
но ври је ме поја вљу ју као опо нен ти раз ли чи тих
пред ста ва сви је та, архај ског и модер ног, они
кон струк ти ма дје те та дају и раз ли чи те могућ -
но сти: пре пле ћу се или кори сте систе ме овог
дру го га за моде ло ва ње инвен тив них посту па ка.
Такви, не само да рје ша ва ју пита ње заин те ре -
со ва но сти дје те та-чита о ца, већ расло ја ва ју чи -
та ње на мно го нивоа, гдје се и пред одра слог чи -
та о ца, тако ђе, поста вља ју висо ки захтје ви. Оно
што за дије те-чита о ца поста је зани мљи вост и
држач пажње касни је се може оства ри ти у одра -
слом чита о цу као пре и спи ти вач ствар но сти и,
важни је, истра жи вач има ги на тив них доме та. 

Фан та стич ни рома ни за дје цу пре по зна ју по -
ре ме ћа је вре ме на у раз ли чи тим вари ја бла ма: 

Може бити реч о пори ца њу ире вер зи бил но сти
вре ме на, о гра на њу и уви ше стру ча ва њу вре мен -
ских токо ва, о пара лел ним, међу соб но опреч -
ним, вре мен ским токо ви ма, о успо ра ва њу вре -
мен ског тока, сме шта ње рад ње у древ ну про -
шлост или дале ку будућ ност и сл. (Пеши кан-
-Љушта но вић 2018: 25). 

Више пута поми ња ни амфи те а тар, са којег је на
самом почет ку ски ну та копре на вре мен ског
про ти ца ња и при ка за на јед на актив на сли ка из
про шло сти, даје њего ву функ ци о нал ност у
пуном сја ју. Из те живе про шло сти испа да мала
Момо, нео бич ног изгле да и нео бич ног пои ма -
ња вре ме на. Могло би се уствр ди ти како Момо
из архај ског циклич ног вре ме на дола зи у ли -

неар ну осу, те су оту да њени даро ви моћ/ври је -
ме да саслу ша дру ге (и дје цу и одра сле) и да их
инспи ри ше на игру без ути ли та ри стич ких на -
мје ра које доно си модер но пои ма ње вре ме на.
Како Момо тако и про фе сор Хора. Оту да ће она
једи на и моћи да спа си град/сви јет, но не вјеч -
но, али ће му вра ти ти за то доди је ље но бити са -
ње, сјај љуба ви и топли не. Дакле, не зна мо екс -
пли ци те је ли Момо дошла из да ле ке про шло -
сти, али јед на ко тако не зна мо ни да ли Момо
ста ри, да ли ће одра сти, да ли ће умри је ти, или
је заи ста без вре ме но дије те бај ко ли ког сви је та.
Једи ни лик који дои ста и ком плет но при па да
чистој фан та сти ци јесте кор ња ча, која има дар
да види само пола сата уна при јед, али не и да
кора ча брже од обич не кор ња че. Међу тим,
„Олу ја у игри и невре ме у ствар но сти” је гла ва
у којој Енде чини нај ве ћи умјет нич ки захват на
ври је ме про сто ру, упр кос самој теми и запле ту
чита вог рома на, јер успи је ва да на тре ну так
пове же магич но поја вљи ва ње Момо на сце ни /
у амфи те а тру који у игри бро до лом ни ка поста -
је фан та стич ни про стор измје шта ју ћи га игром/
маштом у реал но ври је ме игре/ма ште, те пара -
ле ли зу ју ћи га са лине ар ним то ком којим се
роман одви ја. 

Посту пак измје шта ња из лине ар ног тока ко -
ји Којо вић Тепић упо тре бља ва сли чан је оно ме
што га Тија на Тро пин чита код Вили ја ма Голд -
ма на (Wil li am Gold man) у Прин це зи неве сти, гдје

ана хро ни зам пред ста вља сред ство за под ри ва ње
бај ко ви тог све та и њего во пост мо дер но пре и спи -
ти ва ње баш као и њего ви мета тек сту ал ни поступ -
ци и интер ве ни са ње на има ги нар ном ори ги на лу
дела које он ’пре при ча ва’, али ни у јед ном тре -
нут ку не дово ди у пита ње инте гри тет и аутен тич -
ност лико ва, нити лине ар ност рад ње и свр хо ви -
тост и конач ност посту па ка про та го ни ста (Тро -
пин 2020: 7).
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С тим да ана хро ни зам доби ја судру ге у овом
поступ ку, а то су: сни жа ва ње и кар не вал. Тре ба
има ти на уму да ова аутор ка интен ци о нал но у
сво јим дје ли ма обр ће уста ље не мотив ско-струк -
ту рал не еле мен те кла сич не бај ке, уто ли ко што
реци мо, сери јал Трба и Дуги4 у првом дије лу,
који је осно ва, пока зу је нару ша ва ње зма је ве
отми це прин це зе тиме што прин це за бје жи код
зма ја, јер не жели да се уда а камо ли да пази на
лини ју због исте те уда је; као што ни зма ју пла -
мен не слу жи за стра шне маса кре већ за пече -
ње кола ча. Трба и Дуги, као мар ги нал ци и уса -
мље ни ци, нала зе свој сми сао у немо гу ћој миси -
ји да стиг ну до прин це зе, а до ње, тач ни је до
зма је вог зам ка, има три језе ра, сва ко са сво јим
иску ше њи ма, која ови јуна ци про ла зе захва -
љују ћи при ја тељ ству. Ова се потра га не завр ша -
ва женид бом, већ при ја тељ ством које у малом
кру гу има свој про блем ско-сли ков ни чар ски
карак тер, у бити инклу зив не при ро де. Ова че -
твор ка на оку пу, у даљим настав ци ма продужи -
ће да нару ша ва моти ве на које смо нави кли у
бај ка ма. То је бли ско уви ди ма Љиља не Пеши -
кан-Љушта но вић у који ма 

заплет фан та стич ног рома на за децу тако може
почи ва ти на пред ста ви о мул ти пли ко ва ним па -
ра лел ним све то ви ма (...) али може се гра ди ти и
као дели мич но, хумор но инто ни ра но, изне ве ра -
ва ње ова квог кон цеп та (Пеши кан-Љушта но вић
2018: 23). 

Хумор ни еле мент јесте тај који пре о вла да ва у
дје ли ма Којо вић Тепић, а та пост мо дер ни стич -
ка ениг ма фигу ри ра на јед ној еру дит ној пре ва -
ри на којој деми сти фи ка ци ја кла сич не бај ке у
корист хумор ног еле мен та вје што тка изра зе
које бисмо лако при пи са ли висо ком сти лу. У
сери ја лу о Трби и Дугом, она осим жар го на,
који ма доно си при сност, кори сти и рије чи са

који ма, може мо бити сигур ни, рачу на да ће
бити посве нове чита о ци ма и које откри ва ју
један кла сич ни слој са додат ним новим кон тек -
стом. На кра ју сва ке „епи зо де” побје ђу ју, што
сти ца њем нео бич них нових при ја тељ ста ва (зец
Вла ди мир фар ма ко мај стор, жар-пти ца, вје шти -
ца Слат ка Тре ћа...), што њихо вим, које бива све
јаче и јаче. У Кући вре ме на, пер со ни фи ко ва но
Вре ме, које је само стал ни јунак, раз ло мље но је
на неко ли ко лико ва, гдје се јавља сво је вр стан
пара докс у којем Вре ме као јунак јесте нега ти -
вац, „стра шно биће које се састо ји од црног
пла шта и дубо ког, исто тако црног гла са” (Којо -
вић Тепић 2014: 14), али посто је и дије ло ви
вре ме на који му не при па да ју иако су међу за -
ви сни, како он од њих, тако они од њега, али ни -
су инте гри са ни. Такво, дез ин те гри са но ври је ме
отва ра могућ ност за оку пи ра ње про сто ра. 

Доду ше, поне кад је ту и један пре хла ђен нос
и јед на црна мара ми ца. Помоћ ник му је Секун -
ди ца, и он би да изгле да стра шно, па зато носи
плашт, али, има мали про блем. Он, наи ме, муца
(Исто: 14). 

Секун ди ца има функ ци ју чароб ног помоћ ни ка,
али са маном. Такав, неса вр шен, помоћ ник
посље ди ца је при сту па еле мен ти ма бај ке које
Којо вић Тепић детро ни зу је. Они, осим ху мор -
ног еле мен та, носе и потре бу за иро ни за ци јом
ствар но сти. Ако бај ка поста не сни же на, ако се
њени еле мен ти и функ ци је осла бе, мит ско ври -
је ме се уки да и оста је само оно лине ар но, које
има муца ве секун де. Тако ђе, Нова (годи на),
која је мла да ини ци јант ки ња (зани мљи во је да
она већ посто ји у све у куп ном вре ме ну иако у
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инди ви ду ал ном вре ме ну Јова не и Мати је при-
па да пољу будућ но сти. Нову за при је лаз у сви -
јет тре ба да при пре ме тет ке које нали ку ју суђа -
ја ма: Љуби ца, Вера и Нада, а она, као ни ста ре
годи не, не при па да Вре ме ну иако је он у могућ -
но сти да је зато ми. Човјек робу је вре ме ну, али
не и ври је ме, зато су дије ло ви вре ме на (Секун -
ди ца, Нова, ста ре годи не) ипак у про сто ру сло -
бо де и неза ви сно сти. Самим тим што Љуби ца,
Вера и Нада, већ име ни ма, ког ни ми јом при ла -
зе оче ки ва ној карак те ри за ци ји, чиње ни ца да
„смрт ност и вре мен ска огра ни че ност... поста ју
основ хума ни за ци је лика” (Пеши кан-Љушта но -
вић 2018: 24), оне као вјеч не осо би не оту да бива -
ју испра жње не од хума ног еле мен та и дје лу ју
као лут ке-функ ци је, без обзи ра на то шта за -
пра во има ју у задат ку. Ово може мо још мало
про ду би ти: тет ке су при ка за не ипак у јед ном
исто риј ском кон тек сту и за Нову су оне демо де,
па је зани мљи во чита ти врху нац апсур да у ко -
јем вје ра, љубав и нада, иако на кра ју оба ве сво -
је задат ке, бива ју схва та не као пра зни еле мен -
ти који мора ју бити у систе му да би тај систем
функ ци о ни сао. Ста ре годи не и даље живе у су -
сјед ној про сто ри ји: 

Она одшкри ну дру га вра та, а Мати ја и Јова на
угле да ше непре глед но вели ку про сто ри ју пре пу -
ну жена, на бле сав начин све су биле раз ли чи те,
али исто вре ме но се видје ло да има ју неке међу -
соб не везе. Ова ко на оку пу биле су нешто изме -
ђу маскен ба ла, бај ке и позо ри шта, све то одјед -
ном и нијед но од тога (Којо вић Тепић 2014: 50).

Од оне у којој је Нова на при пре ми, дје лу ју као
успје шне или не, у одно су на кључ не еле мен те
које су им пода ри ле тет ке. Иако је чиње ни ца да
је зави ри ва ње у собу са ста рим годи на ма гото -
во безна чај но, тре ба при мје ти ти да су то све
ста ре даме које и даље посто је, одно сно да

роман пер ци пи ра про шлост као симул та ност,
будућ ност је тако ђе тамо, јер су оне биле Нове,
као и чиње ни цу да ствар ну, лине ар ну будућ ност
неће мо дочи та ти, јер ће Нова, као успје шна,
што је наја вио сре ћан крај (успје шно осло ба ђа -
ње од Вре ме на), завр ши ти кроз годи ну дана у
истој тој соби. 

Зани мљив је дија лог бра та и сестре који наја -
вљу је да ће се откри ти шта се деси са про те -
клим вре ме ном, одно сно ста рим годи на ма: 

– А гдје оде ста ра кад дође Нова?
– Нигдје, само оде. Про ђе... Ма откуд ја знам.

Само питаш буда ла шти не.
– Како нигдје? – заи на ти ла се Јова на. – Не

може оти ћи нигдје. Све што посто ји може само
да оде негдје. Ја то не разу ми јем. Гдје су сад све
те ста ре годи не? (Којо вић Тепић 2014: 21).

Ври је ме оту да поста је сино ним смр ти, а то
је онда и сушти на Куће вре ме на: да ври је ме по -
сто ји само у сада шњи ци, што ће рећи да је то
роман-бај ка који поку ша ва да се опре инстант
вре ме ну у којем живи мо, али не успи је ва. Нова
је само свје сна, мла да, хра бра, модер на, али и
помод на, а коли ко јој то пома же толи ко јој и
одма же. Освје шће на мла да дје вој ка која уисти -
ну нема сна ге да спро ве де оно што посје ду је и
поно во оста је: кон структ. Крње циклич но ври -
је ме овдје носи посве нови облик – ври је ме је у
ини ци ја ци ји. Кућа вре ме на смје ште на је у
парк, издво јен од гра да, који пред ста вља стра -
шни, иску ше нич ки про стор. Она је и оби ље же -
на, мар ки ра на као посеб на, пре мре же на мно -
штвом кажа које је гни је зде као про стор над зе -
маљ ске моћи. Као што и Енде боји град сиви -
лом под напа дом Ште ди о ни це, тако и код Ко -
јо вић Тепић кућа вре ме на „ова ко, изда ле ка,
изгле да ла је нествар но пла во, у гра ду у ком су
гото во све куће сиве” (2014: 30), дакле нешто
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посве чуде сно. Оно што јесте суро во у писа њу
за дје цу код ове аутор ке јесте то да и поред
срећ ног кра ја посто ји дидак тич ки моме нат у
којем бај ка поста је искљу че на. Модер на бај ка,
у кон тек сту савре ме них еле ме на та који су у
ком би на ци ји са чуде сним, немо гу ћа је, јер је
бај ка као жанр дис ква ли фи ко ва на, па оста је да
модер ни зо ва на бај ка не може да опста не. Чуде -
сно је недо вољ но јако изра же но да би засје ни -
ло или пот пу но про ми је ни ло ствар ност, која ка -
же: да су глав ни јуна ци ста ри ји брат и мла ђа
сестра, да је он невољ но чува, да је она бес крај -
но радо зна ла што је додат ни раз лог њего ве нер -
во зе и доса де („да посто ји доса до ме тар, Јова на
би осво ји ла мак си мум” – Исто: 21), да роди тељи
нема ју нов ца и вре ме на... што су све (пре)го ле -
ме бри ге малих људи. 

У спо ју мит ског „вели ког” вре ме на и исто -
риј ског, лич ног вре ме на, одви ја се вели ки дио
дјеч је књи жев но сти, упра во зато што дјеч ја пер-
цеп ци ја дозво ља ва себи тај „успо ре ни”, репе ти -
тив ни ход вре ме на. Пеши кан-Љушта но вић, а
пре ма Мир чи Ели ја де, пак при мје ћу је јед ну
ствар од важно сти: да „лине ар но може би ти и
мит ско” иако „није циклич но вре ме веч ног по -
врат ка” (2017: 19). 

Мала Момо иску пљу је сви јет/град. Сепа ра -
ци ја није дола зак из про шло сти у сада шњост,
него одла зак из про шло сти у сада шњост. Ми не
зна мо ко је она запра во, те ма коли ко она фигу -
ри ра ла са наиз глед нечу де сним моћи ма, слу -
ша ње дру гог пока зу је се као изу зет на чаро ли ја,
дар. Оно, слу ша ње, успо ра ва ври је ме, а запра -
во деј ство Дру гог, у овом слу ча ју Момо, није ча -
роб но коли ко је одго вор ност и одлу ка инди ви -
дуе. Она ништа не чини. Она под сје ћа. Њене
ис тин ске магич не моћи не посто је, али пред о -
дре ђе ност, иза бра ност, ука зу ју на посеб ност ју -
на ки ње тек када про фе сор Хора по њу поша ље

кор ња чу. До тада, њена уло га јесте уло га чароб -
ног помоћ ни ка. Пара докс јесте у томе да уло га
ко ју тада има, као и сама помоћ, ни поти че ти -
пич но из архај ске бај ке, већ савре ме но сти. Ли -
ми нал на фаза јесу аван ту ре са Хором и кор ња -
чом, а агре га ци ја наста је након јед но го ди шњег
сна. Тај ини ци ја циј ски сан пока зу је шта ће се
деси ти ако се сва ко не поза ба ви собом него
пре пу сти Ште ди о ни ци вре ме на, агре га ци ја ће
бити њено ста па ње са вре ме ном. На тра гу Тол -
ки на, даље, Пеши кан-Љушта но вић закљу чу је
да уда ље ност у вре ме ну у дјеч јој пер цеп ци ји
функ ци о ни ше као уда ље ност у про сто ру. Ово је -
сте важно, упра во у чиње ни ци да кор ња ча осва -
ја, задо би ја про стор, бје же ћи са Момо од штеди-
ша вре ме ном од пола сата, за које види уна при -
јед. Кор ња ча, тако ђе, функ ци о ни ше у си мул та -
ни зму сада шњег и буду ћег и оту да се јав ља као
истин ски чароб ни помоћ ник. Момо по сје ду је
људ ске моћи и има само један сат да спа си сви -
јет/град. Ова ко се на три нивоа код Ендеа пока -
зу ју чароб ни помоћ ни ци. Када испу не своју
функ ци ју, они је мије ња ју у уло гу пра вих јунака.

У првом нивоу је дије те Момо, које је ча -
робни помоћ ник дру ги ма, у дру гом живо ти ња
(кор  ња ча) која пома же Момо и, напо сљет ку,
Хора који пома же сви је ту, а пре ко Момо, те ти -
ме она и њему бива чароб ни помоћ ник. У ци -
клич ној постав ци „пози тив них” јуна ка одви ја се
и цикли зи ра но ври је ме. Зани мљи во је при мје -
ти ти, али и запи та ти се о лику Бепа Чиста ча
Ули ца. У роман га Енде уво ди као анти под Ђи -
ђи ју и док та два њена нај бли жа при ја те ља сје -
де уз Момо, први ће бити оли че ње разу ма, ћут -
ње, спо ро сти, а дру ги маште, при ча ња (поне кад
брбља ња), исхи тре но сти. Момо је у функ ци ји
балан са, рав но те же којој наги њу оба карак тера.
Након одла ска у дру ги сви јет, ини ци ја циј ског
сна у којем Момо не расте, чак није ни свје сна
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про ти ца ња вре ме на па се њено субјек тив но по -
и ма ње вре ме на суда ра са објек тив ним, лине ар -
ним у гра ду и без вре ме ним, сва ко вре ме ним
вре ме ном у кући про фе со ра Хора. У тих го дину
дана, Момо сти че сазна ња. Ври је ме није мјер -
на једи ни ца про ла зно сти, ври је ме као инди ви -
ду ал на љепо та, мето ни ми ја сва ког човје ка по -
на о соб, као какав лије пи цви јет који се тро ши
како се не уми ва уну тра шњом љепо том самог
човје ка, вене, суши и бива смрад ни дуван, на -
пој на мје ра дима који аген те без име на, нуме -
ри са ним, држи у про ла зно сти. Дакле, након
годи ну дана Бепо ће бити пре за у зет као и мно -
ги (сви), упра во јер њего во прво бит но чишће ње
ули ца, које је спо ро и детаљ но, а да нe при ми -
је ти да је остао без даха, поста је брзи на коју
њего во тије ло не може да постиг не. Његов сан
се коси са самом сушти ном оба вља ња посла.
Ђиђи, са дру ге стра не, има конач но оства рен
сан о сла ви и богат ству, али њего ве при че се
тро ше и све поста је напор. Нова и Ђиђи се овдје
доди ру ју по слич но сти. Они доно се свје жи ну
мла до сти, коју не пра ти иску ство и зато им се
деша ва да мора ју интро спек тив но „про па сти” у
сво јој сигур ној и непо бит ној сла ви. Како је
Нова ипак у глав ној уло зи, јер се оче ку је смје -
на годи на, она ће дожи вје ти свој ини ци ја циј ски
сан тиме што ће је Љубав, Вје ра и Нада заро би -
ти у Вре ме, одно сно дозво ли ти Вре ме ну да је
зато ми у часов ник. Зани мљив посту пак инвер -
зи је хије рар хи је и понов ног вра ћа ња у одре ђе -
ни поре дак нери јет ко про на ла зи мо код ове спи -
са те љи це. Стра шно Вре ме фигу ри ра као смрт:
„Кроз наш про зор сви јет се види / сва ком мора
да се сви ди, / наша кућа кри је бре ме / то се бре -
ме зове ври је ме” (Којо вић Тепић 2014: 43).
Сим бо лич ка смрт за Нову од које ће је осло бо -
ди ти детаљ вре ме на Секун ди ца, јунак који је
поку шај да изгле да стра шно и хра бро, а запра -

во је онај који је сино ним свих оби ље же них јуна -
ка. Код Ендеа, ври је ме се дои ма као палимп -
сест но и о томе упра во Бепо гово ри: 

„То се дога ђа поне кад... у под не, кад јара све
успа ва... Тад свет поста не про зи ран... као река.
Раз у меш? Поглед сеже све до дна.” 

Клим ну и заћу та на тре ну так, па још тише
рече: „Тамо доле, на дну, леже дру га вре ме на”
(Енде 2021: 33).

Зато ће Бепо бити прва кари ка са Момо на -
кон јед но го ди шњег сна. 

Удо мље но ври је ме

На лини ји очи глед ног сто ји потре ба оба ро -
ма на да нај ве ћу кон цен тра ци ју вре ме на смје -
сте у кућу. Ту се иде ја о удо мље ном вре ме ну дои -
ма као про стор сигур но сти. Сви зада ци који се
испу ња ва ју и који ма се обру чи моћи зара ђу ју
дово де до чиње ни це да инди ви ду а ли зо ва на дје -
ца-јуна ци модер них рома на-бај ки које смо ана -
ли зи ра ли не напу шта ју про стор сигур но сти
нити доспи је ва ју у дру ги такав про стор који би
затво рио ини ци ја ци ју, већ да се сигур ност одр -
жа ва на међи, на пола пута, у пуко ти ни вре ме -
на као међу про сто ра, који је удо мље но ври је -
ме. Одно сно, (међу)ври је ме као (међу)про стор
зна чај но помје ра гра ни це ври је ме про сто ра у
Бах ти но вом сми слу, али и ревалоризујe функ -
ци је народ не бај ке. Ако бисмо ини ци ја циј ски
лук опи са ли као потре бу за сигур но шћу, за но -
вим кон тек стом, који је циви ли за циј ске при ро -
де, онда је сушти на оба рома на да куће које
чува ју ври је ме успи је ва ју да задр же сигур ност.
А то могу само уз помоћ дје це, јуна ка-помоћ -
ни ка у вре ме ну као (међу)про сто ру.

Удо мље но ври је ме са кул ту ро ло шког аспек -
та настан ка рома на пока зу је и важну циви ли -
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за циј ску про мје ну у којој успо ра ва ње/замр за -
ва ње одра ста ња мора смје сти ти ври је ме у обје -
кат у којем ће ври је ме пока за ти све сво је мо -
гућ но сти. Кућа вре ме на је пре пу на сато ва који
нису јуна ци већ само спра ве, укра си који мје -
ре ври је ме или сто је, али је пре пу на и дама-
-годи на. Што је нај ва жни је, у њој живи и Вре -
ме у црном пла шту, које носи живо те. У дому
про фе со ра Хоре у ули ци Никад кућ ног бро ја
Ни гдје попри лич но је слич но, осо би то што се
ври је ме про стор неги ра овим смјер ни ца ма како
би се пуко ти на отво ри ла. С тим што Момо мора
рије ши ти и заго нет ку која је пока зу је као пра -
ву јуна ки њу, а која деши фру је ври је ме про шло,
сада шње и буду ће као ври је ме у апсо лу ту што
јој, опет, омо гу ћа ва да види цвје то ве-сате. Да
није ових сли ко ви тих и кон кре ти зо ва них обје -
ка та вре ме на, про сто ра дјеч је сигур но сти који
би у архај ској бај ци били упра во нај стра шни ји
про сто ри, уру шио би се кон цепт сигур ног пола -
зи шта или крај њег дола зи шта. Упра во у томе и
јесте нај ве ћа чаро ли ја одра ста ју ћег пери о да –
ври је ме про стор у којем се читав поглед на сви -
јет дје це мије ња у нови сте пен зре ло сти смје -
штен је у дожи вљај удо мље ног вре ме на. Да није
удо мље ног вре ме на, ври је ме ван ових обје ка та
је, бар тов ски рече но, мртво зна че ње, за дјеч ју
књи жев ност непре по зна то тра ја ње. Крип то ју -
на ци у кошу љи ци чароб них помоћ ни ка, Секун -
ди ца и кор ња ча, оста ју у доме ну „писци ма при -
ма мљи вих мини ја тур них јуна ка који ма лак ше
бара та ју јер су по мје ри дје те та” (Nikolaјeva
1988: 7), са гре шком (Секун ди ца муца, кор ња -
ча је спо ра) али и посеб ним даро ви ма (без Се -
кун ди це нема Вре ме на, кор ња ча као мето ни -
ми ја Хори не куће је удо мље но ври је ме као си -
мул та ни чувар свих могу ћих про то ка вре ме на
и њего вог симул та ног тро ше ња у сада шњо сти и
пола сата у будућ но сти), па као такви поста ју

интим ни одбље сци дјеч је ини ци ја ци је у зре лији
пери од него што су сама дје ца-јуна ци. Ови ми -
ни ја тур ни про ре зи поста ју про сто ри (чита лач -
ке) сигур но сти, а посље ди ца су про мје на на че -
тих кра јем про шлог и дочи њу се у овом ви јеку.
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Jele na S. KALAJ DŽI JA

HOMED TIME AS (INTER)SPA CE IN THE
FAN TA STIC NOVELS MOMO BY MIC HAEL

ENDE AND KUĆA VRE ME NA
(THE HOU SE OF TIME) BY JELE NA 

KOJO VIĆ TEPIĆ

Sum mary

The paper is dedi ca ted to the idea of   homed time,
which is based on the the sis that the depo sits of moder -
nity endan ge red time by acce le ra tion, shor te ning or
absen ce of parents from the time of gro wing up, and it is

neces sary to pre ser ve, adopt or tran spo se it into that
makes hero es secu re. On the exam ples of the novel The
Hou se of Time by Jele na Kojo vić Tepić (2014) and Momo
(1973) by Mic hael Ende, simi lar acti ons are cle ar in
making a crack in time the aut hors appro ach it spa ti ally.
Para do xi cally, they are hou sing it in a real hou se or a
home, which an archa ic fairytale recog ni zes as a testing
spa ce-time for the one in ini ti a tion. Alt ho ugh they have
dif fe rent under stan dings of time (com bi na to rial: line ar,
cycli cal, simul ta ne o us, repe a ted...), the se novels col li de
with the same issue: time in ini ti a tion, using the pos si -
bi li ti es pro vi ded by a fan ta stic novel, thus ope ning a
purely cul tu ral con text. 

Keywords: time, time-spa ce, aut hor’s fairy tale, fic -
tion, fairytale fun cti ons, reva lu a tion, rese man ti ci za tion,
secu re spa ces, homed time, time as inter spa ce
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САЖЕ ТАК: Миха и ло Сре те но вић је, уз Бра ни сла ва
Нуши ћа, био осни вач деч јег Малог позо ри шта у Бео -
гра ду (1905–1907), за чије је потре бе писао кома де с
тема ти ком из деч јег живо та, бај ки и наци о нал не исто -
ри је. 

У раду ћемо се освр ну ти на мотив Пепе љу ге и рас -
про стра ње ност исто и ме не бај ке, али и на то како Сре -
те но вић у вер зи ји сво је дра ме обра ђу је позна ти мотив.
Ука за ће мо на то да је, гра де ћи сво ју Пепе љу гу, Сре те -
но вић био усред сре ђен на то да пред гле да о ца изне се
при чу о томе да ће сва ко ко је сме ран, бла го ро дан,
пошту је роди те ље и Богу се моли на кра ју оства ри ти
сво ју сре ћу. Упра во услед фоку си ра но сти на те еле -
мен те, неки дело ви дра ме оста ли су нераз ра ђе ни и
мотив ски неу те ме ље ни. У већи ни, осла ња ју ћи сво ју
вер зи ју дра ме на вари јан ту бај ке „Пепе љу га” Вука Сте -
фа но ви ћа Кара џи ћа, Сре те но вић сво је дело боји изра -
же ним наци о нал ним коло ри том. Захва љу ју ћи ово ме,
њего ва Пепе љу га се укла па у „инсце ни ра ње у циљу
(под сти ца ња) колек тив ног осе ћа ња”, за шта је Ран ко
Мла де но вић иста као да је, поред музич ко-коре о граф -

ског инсце ни ра ња и инсце ни ра ња весе лих бај ки, јед на
од три врсте теа тра које би тре ба ло да буду потен ци -
ра не у „савре ме ном” позо ри шту за децу. Зна чај Сре те -
но ви ће ве Пепе љу ге сва ка ко је у томе што се поја ви ла
на самом почет ку позо ри шног ства ра ла штва за децу у
Срби ји, али и у чиње ни ци да је посре ди прва дра ма ти -
за ци ја ове бај ке код нас.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: Пепе љу га, морал на наче ла, бого -
бо ја жљи вост, колек тив ни дух

„Пепе љу га” је јед на од нај по пу лар ни јих бај -
ки на све ту, али и бај ка с нај ви ше вер зи ја. Нил
Филип (Neil Phi lip) у књи зи при ча Пепе љу га,
мно го број не њене вари јан те нази ва „циклу сом
Пепе љу га” јер ова бај ка „живи” на широ ком
гео граф ском про стран ству (Европа, Ази ја, Аме -
ри ка), и напо ми ње да њена попу лар ност, нај ве -
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ро ват ни је, лежи у томе што, као и мно ге за -
беле же не народ не при по вет ке, из раз ли чи тих
угло ва истра жу је при ро ду тен зи ја уну тар поро -
ди це. Наста вља ју ћи сво је тума че ње вари јан ти
„Пепе љу ге”, Филип исти че да се у њихо вим осо -
бе но сти ма пре по зна ју обла сти и тра ди ци је из
којих су те вари јан те поте кле.

За све вер зи је „Пепе љу ге” карак те ри стич но
је да глав на јуна ки ња гото во увек1 при па да
сред њој или вишој кла си, а кат кад је и „пла ве
крви” (нпр. код Бази леа), губи так мај ке пред -
ста вља нару ша ва ње поро ди це, а дола зак осо бе
са стра не ути че на про ме ну Пепе љу ги ног ста -
ту са. Поја ва чува ра/води ча, који је обич но жен -
ског рода (уко ли ко је људ ско биће или вила) –
пред ста вља сво је вр сну мај чин ску фигу ру (коју
је Пепе љу га изгу би ла), а рет ко се може јави ти
и мушка рац (обич но мудри ста рац – у чему мо -
же мо пре по зна ти траг патри јар хал ног насле -
ђа).2 Битан еле мент раз ли чи тих вари јан ти јесте
и при кри ва ње иден ти те та, ципе ла/папу ча као
знак пре по зна ва ња и срећ но здру же ње дво је
заљу бље них. Бај ка о Пепе љу ги ука зу је на раз -
ли чи те иде а ле: од важно сти неза ви сно сти и му -
дро сти до жен ске трпе љи во сти и мар љи во сти,
али нај бит ни ја је нада да ће угње та ва на осо ба,
која трпи неправ ду, на кра ју три јум фо ва ти.

Када је реч о европ ским вер зи ја ма „Пепе љу -
ге”, у нај по зна ти је се убра ја Перо о ва (Char les
Per ra ult) „Пепе љу га и мала ста кле на папу ча”
(„Cen dril lon ou la peti te pan to u fle de ver re”),
обја вље на 1697. у збир ци При че и бај ке из про -
шлих вре ме на с морал ном поу ком: При че моје
мај ке гуске. Вер зи ја бра ће Грим (Jacob Grimm,
Wil helm Grimm), „Aschen put tel”, носи дозу су -
ро во сти – зло мора бити кажње но – те наи ла зи -
мо на сака ће ње сто па ла сеста ра како би пошто-
-пото обу ле ципе ли цу, а на кра ју им голу бо ви

иско па ју очи. Међу тим, на почет ку је истак нута
сво је вр сна мај чи на закле тва на самр ти, тј. савет
кће ри – да буде добра и чести та, па ће јој она
сва ко при те ћи у помоћ. Ову поје ди ност про -
нала зи мо у Сре те но ви ће вој вер зи ји, где Мара
исти че да ју је покој на мати нау чи ла да сре ћу
дели с дру ги ма, а несре ћу да под но си сама и
због тога жели из дуби не душе да опро сти сви -
ма због којих је пати ла (у чему опет пре по зна -
је мо крај из Перо о ве вер зи је). 

Спо ме ну ће мо овде и вари јан ту коју је забе -
ле жио Ђам ба ти ста Бази ле (Giam bat ti sta Basi le),
„Пепе љу гу мач ку” („La Gat ta Cene ren to la”), пост-
хум но обја вље ну у збир ци При ча о при чи (Pen -
ta me ro ne, 1634. и 1636). Зани мљи вост ове вер -
зи је јесте у томе што гувер нан та, која пред ста -
вља води ча, под у ча ва Зезо лу како да уби је злу
маће ху. Када девој ка укло ни маће ху, на њено
место дола зи поме ну та гувер нан та са сво јих
шест кћер ки и ситу а ци ја поста је још гора. Мо -
тив да се пре ко несрећ не девој ке која је оста ла
без мај ке дође до жеље ног циља – уда је за бога -
тог удов ца – сре шће мо и код Јова на Субо ти ћа,
у делу под нази вом „Срб ска Пепе љу га”.

1. Вер зи је бај ке „Пепе љу га” у срп ској 
књи жев но сти

У срп ској књи жев но сти позна те су две „Пе -
пе љу ге”. Прву је забе ле жио Јован Субо тић у
Серб ском листу (год. XVI, књ. 56) из 1842, под
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1 Упо тре бље на је фор му ла ци ја гото во увек јер се, на при -
мер, у вер зи ји коју је забе ле жио Вук Сте фа но вић Кара џић
не може утвр ди ти мате ри јал ни ста тус поро ди це из које Мара
(Пепе љу га) поти че.

2 Као што је слу чај у драм ској вер зи ји Пепе љу ге Миха и ла
Сре те но ви ћа, где се као чувар/водич поја вљу је седо бра ди,
мудри ста рац (о чему ће се опшир ни је гово ри ти касни је). 



насло вом „Срб ска Пепе љу га”, свр став ши је у
народ не гат ке.3 Амби јент у коме се рад ња бај ке
одви ја је варош, а посеб на зани мљи вост лежи у
томе што на почет ку наи ла зи мо на сво је вр сну
увод ну драм ску рад њу (која у изве сној мери
под се ћа на поче так Бази ле о ве вер зи је, али без
под сти ца ња на уби ство) – удо ви ца се ула гу је
девој ци, дру га ри ци сво је кћер ке, не би ли девој -
ка наго во ри ла оца да се удо ви цом оже ни, уз
обе ћа ње да ће пастор ку пази ти као да јој је ро -
ђе но дете. Када је оства ри ла наум, маће ха се
пре тва ра у типи чан при мер горо пад ни це која
као и све

буч не, зах тев не и неу стра ши ве зле маће хе често
има ју ефе кат на сво је мушке пар ња ке који се на -
спрам њих поја вљу ју као сла би ћи (Tuc ker 2000:
44).

Она је „јела свог мужа док га није у гроб сте ра -
ла” (Субо тић 1842: 85), а пастор ку пре тва ра у
Пепе љу гу. Наро чи то је зани мљи ва гра да ци ја
казни које ће заде си ти Пепе љу гу ако не испу ни
маће хи ну запо вед да отре би жита ри це – прва
два пута запре ће но јој је физич ким неста ја њем
– да ско чи у бунар, одно сно у ватру, док тре ћи
пут сле ди прет ња духов ним и морал ним неста -
ја њем – да оде у бели свет (девој ка без зашти те
у белом све ту тешко би опста ла и оста ла „неу -
ка ља на”). Као тре ћу зани мљи вост наве шће мо
при каз естет ског трен да који је вла дао сре ди -
ном XIX века – маће ха гово ри кћер ки да би
била иста као лепо ти ца из цркве само да наба -
ве такве тка ни не за хаљи не, али и да је мало
пуни ја и да се више утег не. Мада Сне жа на Са -
мар џи ја ово тума чи као „мало гра ђан ско ого ва -
ра ње и ћаска ње о моди” (2005: 10),4 ипак ћемо
иста ћи да је тим крат ким, али саже тим маће -
хи ним комен та ром при ка зан иде ал лепо те у то

вре ме – пуни ја фигу ра као одраз изо би ља и
путе но сти, што су у умет ност уве ли још барок -
ни сли ка ри (опшир ни је у: Еко 2004: 209–212) и
танак струк као одраз жен стве но сти (при су тан
кроз мно ге исто риј ско-умет нич ке епо хе), али
пред ста вља и пока за тељ да су у срп ским варо -
ши ма тога доба поку ша ва ли да пра те вла да ју -
ћи тренд у европ ским гра до ви ма. Ипак, да се и
у варо шкој сре ди ни још увек задр жа ло про сто -
на род но пра зно вер је гово ри детаљ где голуб
саве ту је Пепе љу гу да када пође из цркве каже:
„Магла за мном, магла за мном! Да те не виде
где уђеш” (Субо тић 1842: 88). Ову баја ли цу ће
Пепе љу га у при чи упо тре би ти три пута. Оно по
чему је ова вер зи ја тако ђе зани мљи ва и једин -
стве на (барем када има мо на уму Пероа, бра ћу
Грим и Вука Кара џи ћа), јесте мотив пре по зна -
ва ња – маће хи ној ћер ки лепа незнан ка у цркви
личи на Пепе љу гу, али је маће ха не слу ша
(мотив пре по зна ва ња има мо код бра ће Грим,
али је Отац тај који сум ња да је реч о Пепе љу -
ги). Мотив пре по зна ва ња увек носи емо тив ну
ноту, упра во због чиње ни це да оно га кога пре -
по зна је мо дубље осе ћа мо од пуког физич ког
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3 О пој му гат ка про на ла зи мо сле де ћа тума че ња: „Народ -
на при по вет ка пуна маште, бај ка, уво ди у позна ва ње народ -
них оби ча ја, ста ре жене (бабе) при ча  ју ба јке пуне језе; изми -
шљо ти на, пра зна при ча; леген да; вра чар ска фор му ла, басма”
(РМС 1967: 471) или „при ча о неве ро ват ним, чу  дним, фа н -
та  стич ним дога ђа ји ма; бај ка; леген да; пре ма Вуку Кара џи -
ћу: ’жен ске при по ви јет ке оне у ко ји  ма се при по ви је дају које -
ка ква чуде са што не може бити (њемач ки Mährchen)’; про -
зна при ча, изми ш љо ти  на; пре те ра на, неве ро ват на при ча;
кра ћа народ на умо тво ри на у којој слу ша лац тре ба нешто да
пого ди или да се нече му до се ти” (РСА НУ 1966: 210).

4 Ако раз ми шља мо на овај начин и обра ти мо пажњу на
однос пре ма моди, ни Пепе љу га у Вуко вој вер зи ји није наив -
на већ из неде ље у неде љу из сан ду ка бира бољу хаљи ну (сви -
ле ну, сре бр ну и на кра ју злат ну – где је вред ност гар де ро бе
пред ста вље на гра да ци јом), иза зи ва ју ћи тако све веће дивље -
ње оку пље них у цркви.



облич ја. Све наве де но даје умет нич ку драж вер -
зи ји коју је обја вио Јован Субо тић. 

Дру га забе ле же на вер зи ја јесте „Пепе љу га”
Вука Сте фа но ви ћа Кара џи ћа, обја вље на у Срп -
ским народ ним при по вет ка ма (1853). Сам Вук
у пред го во ру овом изда њу наво ди да је запи сао
вер зи ју како је се сећао из Трши ћа, мада:

Као што се пје сме по наро ду раз лич но пје ва -
ју тако се и при по ви јет ке раз лич но при по ви је да -
ју: ја сам Пепе љу гу имао напи са ну и од госпо ђи -
це Мили це Сто ја ди но вић и од Г. Чоби ћа, али је
овдје наштам па на она ко као што сам је ја у дје -
тињ ству слу шао. При по ви јет ка је ова наштам па -
на и у Љето пи су у I. ч. од годи не 1842. с пот пи -
сом на кра ју Ј. С. (Јован Субо тић), и ова се од
моје нај ви ше по том раз ли ку је што у њој о кра ви
нема ни спо ме на.

Вуко ва „Пепе љу га” је рустич на, самим тим
и бли жа ширим народ ним сло је ви ма. Епи зо да
с кра вом, с јед не стра не, има сми сла, како би се
пока за ло да срп ска народ на кул ту ра пред ста -
вља састав ни део индо е вроп ског насле ђа,5 но

пред ста вља и казну за крше ње забра не, што
„узро ку је мета мор фо зу мај ке у кра ву, дово ђе -
ње ма ће хе и даљи низ издва ја ња” (Самар џи ја
2011: 116).6

Опште место народ не тра ди ци је при ка за но
је на самом почет ку – пасто рал ни призор дево -
ја ка које чува ју ста до. Став да је мар љи вост
врли на сва ке девој ке уткан је кроз чиње ни цу да
руке не сме ју бити бес по сле не, па тако девој ке
пре ду вуну. Оту да ће и Мари упа сти вре те но у
јаму – где се крши забра ње на веза с мртви ма
(Исто: 116), што ће иза зва ти несре ћу коју је
про ре као ста рац беле бра де до поја са. И овде,
као и у Субо ти ће вој вари јан ти, Пепе љу га/Мара
ће се са царе ви ћем сусре сти у цркви на недељ -
ној литур ги ји:

Дале ко од бал ских сало на европ ских дво ро -
ва, при по ве дач лико ве сме шта у пре по зна тљи -
ве окол но сти, бли ске сва ком чла ну колек ти ва
(Исто: 10).

У обе вер зи је, пома га чи су бели голу бо ви, с тим
што се они у Вуко вој поја вљу ју у свој ству сво -
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5 Кра ва, као сим бол плод но сти, везу је се за ратар ски
циклус тема и вед ског је поре кла. Касни је тај мотив сре ће -
мо и у гер ман ској мито ло ги ји и фол кло ру. Кра ва хра ни тељ -
ка Ауду мла, код Гер ма на је прва пра ти ља дива Ими ра и пре -
дак све га живо га. Она је облак пун пло до но сне кише која се
спу шта на земљу кад духо ви ветра – душе умр лих – уби ју
небе ску живо ти њу и њоме се хра не. Као сим бол обла ка небе -
ских вода, рас ко ма да на кра ва на небу поно во задо би ја свој
земаљ ски облик, захва љу ју ћи хра ни коју киша чини обил -
ном (опшир ни је у: Ger bran – Ševa li je 2004: 422). 

И кра ва у Вуко вој вер зи ји доби ја нови живот и могућ ност
да помог не кћер ки, захва љу ју ћи зако па ним кости ма, а на
том ће месту Мара наћи ков чег изо би ља и два бела голу ба
(који ће јој помо ћи у кућ ним посло ви ма). Кому ни ка ци ја
Пепе љу ге с умр лом мај ком сим бол је кому ни ка ци је с кул -
том пре да ка и помоћ јој сти же упра во када дође на место где
су похра ње не мај чи не кости. 

„Од свих веро ва ња о (орган ској) души нај за ни мљи ви је и,
по сво јим после ди ца ма, нај плод ни је је веро ва ње да је душа

веза на за кости [...]. Док посто је кости, дотле живи и душа, и
пре ма томе посто ји могућ ност за евен ту ал но ускр сну ће” (Чај-
ка но вић 2014: 456), због тога мај ка/кра ва и саве ту је Мари да
пошто је зако љу и поје ду поку пи њене кости и скло ни их.

Тако ђе, у поме ну тој епи зо ди може мо назре ти и остат ке
тоте ми стич ких кул то ва, где се бог-тотем исто вре ме но сма -
тра и све тим и про кле тим, чла но ви јед не зајед ни це га се и
боје и обо жа ва ју га, воле га и мрзе, до момен та када, зарад
добро би ти те зајед ни це, на свет ко ви ни не буде жртво ван и
поје ден. Георг Тама рин тра го ве овог кул та пра ти од семит -
ских наро да Вави ло на и Сири је, пре ко Егип та, Грч ке и завр -
ша ва с хри шћан ским погу бље њем бож јег сина (опшир ни је
у: Тама рин 1962: 113–114).

6 Има ју ћи све наве де но у виду, аутор ка овог рада ипак се
не може оте ти ути ску који је о епи зо ди с кра вом сте кла још
у детињ ству – а то је да се цела епи зо да одли ку је при лич но
насил ним еле мен ти ма, упра во због куде ље која у обли ку
жице изла зи кра ви на ухо, а затим кла ња кра ве и кон зу ми -
ра ња њеног меса.



је вр сних меди ју ма, спо на изме ђу оног све та
(где је мај ка) и овог све та (где је Мара). Тако -
ђе, и у јед ној и у дру гој вер зи ји девој ка је сакри -
ве на од царе ви ћа под кори том, а петао куку ри -
ка њем откри ва где се она нала зи. 

Поре де ћи две забе ле же не вер зи је „Пепе љу -
ге” у срп ској књи жев но сти, може мо закљу чи ти
да Субо ти ће ва носи у себи сво је вр сну уни вер -
зал ност, при бли жа ва ју ћи се европ ској књи жев -
но сти одво је ној од народ не тра ди ци је, за раз -
ли ку од Вуко ве која је у тра ди ци ју дубо ко уко -
ре ње на. Упра во због те уко ре ње но сти и осе ћа ја
колек тив ног једин ства Вуко ва ће вер зи ја бити
осло нац за наста нак прве драм ске вер зи је Пепе -
љу ге у срп ској књи жев но сти, коју је напи сао
Миха и ло Сре те но вић.

2. Прва драм ска вер зи ја Пепе љу ге
у срп ској књи жев но сти

Миха и ло Сре те но вић (1866–1934), зајед но је
с Бра ни сла вом Нуши ћем, у Бео гра ду, сеп тем -
бра 1905. осно вао деч је Мало позо ри ште. Због
про бле ма с про сто ром у коме би се пред ста ве
игра ле, позо ри ште је ради ло до 1907. годи не.
Репер то ар су чини ла Сре те но ви ће ва и Нуши -
ће ва дела. Сре те но вић је био окре нут раз во ју
деч јег ства ра ла штва, и самом ства ра ла штву за
децу. Уре ђи вао је деч је листо ве Мала Срба ди ја
и Зори ца, писао деч је при по вет ке и позо ри шне
кома де с тема ти ком из деч јег живо та, али и из
бај ки и наци о нал не исто ри је. Уре ђу ју ћи „Би -
бли о те ку Малог позо ри шта” обја вио је четр де -
сет све за ка, од којих је три де сет било њего во.
Рад Малог позо ри шта запо чео је упра во изво -
ђе њем сво је пред ста ве, Цара Душа на Сил ног, 6.
новем бра 1905. годи не. Поред ово га, на истој
позор ни ци изве де ни су њего ви кома ди: Пепе љу -

га, Цар Ћира, Чароб ни прстен (бај ка у три чина),
Цар пастир (по народ ној при чи „Све, све, али
за нат”), Цар Душан (исто риј ска сли ка у чети ри
чина), Јосиф (библиј ска сли ка у три чина), Не
бежи од шко ле. 

Чита ју ћи Сре те но ви ће ву Пепе љу гу7 при ме ћу -
је мо неко ли ко нивоа на који ма аутор гра ди сво -
је дело. На првом месту, сти че мо ути сак да се
он водио иде јом да напра ви дело бли ско бај ци,
како би оно било што бли же деци, али уз то и
да сво јом пред ста вом под у чи мла де гле да о це.
Сам поче так дра ме под се ћа на Вуко ву вер зи ју
„Пепе љу ге” – девој ке на про план ку чува ју ста -
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7 Осим у Малом позо ри шту (не посто ји пода так о годи ни
изво ђе ња), поста вље на је на сце ну и у Народ ном позо ри шту
у Бео гра ду, 4. мар та 1904. и 1. јану ра 1921. (Волк 1995: 839).
Бори во је Стој ко вић наво ди пода так да је игра на и у Срп ском
народ ном позо ри шту у Новом Саду, у пери о ду изме ђу 1931.
и 1935. (2017: 193). Међу тим, пре ма писа њу Павла Јеф ти ћа,
обја вље ном у књи зи Днев ник пред ста ва ново сад ских позо ри -
шта 1919–1941, Пепе љу га, деч ја игра у шест сли ка од А. Гер -
не ра (пре вод), игра на је током 1931. и 1932. као госту ју ћа
пред ста ва у мно гим гра до ви ма Вој во ди не, а у Новом Саду је
госто ва ла 15. фебру а ра 1932. годи не.

На овом месту би тре ба ло раз ре ши ти и мисте ри ју око
потен ци јал ног посто ја ња Пепе љу ге Бра ни сла ва Нуши ћа, за
којом се већ дуго тра га. Подат ке о изво ђе њу Нуши ће ве Пепе -
љу ге сусре ће мо код М. Томан дла, Б. Стој ко ви ћа и П. Вол ка.
Пре гле дом у Библи о те ци СНП-а, Библи о те ци Мати це срп -
ске, Библи о те ци Музе ја позо ри шне умет но сти Срби је, аутор -
ка овог рада није про на шла Нуши ћев текст Пепе љу ге, а (до
сада) није обја вљен ни у јед ној еди ци ји сабра них дела овог
ауто ра. Редо след пода та ка који гово ре о њеном посто ја њу је
сле де ћи: 

Михо вил Томандл наво ди: „У овој сезо ни при ка за ни су
ови нови те ти: опе ра На уран ку од Ста ни сла ва Бинич ког; дра -
ма Слат ка поро ди ца од Есма на; Пепе љу га од Нуши ћа; опе -
ре та Јесе њи мане вар (A tatárjárás) од И. Кал ма на; Кошта на
од Боре Ста но ко ви ћа, с музи ком П. Крсти ћа; сли ка с пева -
њем Женид ба Мило ша Оби ли ћа од Пере Дан ку ло ва; Јесе ња
киша од Нуши ћа; дра ма Част од Х. Судер ма на... и оста ло”.
Све је то обја вље но на осно ву тек ста Тихо ми ра Осто ји ћа који
је ана ли зи рао рад СНП-а: Тих. О. Гло се на рад Народ ног позо -
ри шта у Новом Саду у сезо ни 1911/12, ЛМС 285, 78–81.
(Томандл 2005: 104).



да, а када се поја ви Отац, који тра жи Мару, од -
бе глу од куће, Мари на дру га ри ца Сми ља при ча
како је овој вре те но упа ло у јаму, мај ка се пре -
тво ри ла у кра ву, отац се поно во оже нио, маће -
ха и њена кћер ка Мару не зову име ном већ Пе -
пе љу га – те се Мари на суд би на откри ва кроз
пре по зна тљи ве еле мен те Вуко ве бај ке. Меша -
ју ћи свет бај ке и „реал ни” свет драм ске рад ње,
Сре те но вић на зани мљив начин уво ди гле да о -
ца у при чу.

Поред ово га, бај ко ви та је, мада нео прав да -
на, Оче ва моно ло шка секвен ца у којој обја шња -
ва куда ће ићи да потра жи Мару:

... ја ћу ову да низ поток, јер ми реко ше када од
„Кумо ва гро ба” про ђем седам јабла но ва и се-

дам пута пре га зим воду, наћи ћу један сто лет ни
храст, и под њим коли бу у којој живи ста рац од
сто и седам годи на. Он ће ми моћи каза ти где је
моја Мара, ако је ви не нађе те, јер за њега веле
да може све каза ти и да за њега тај не нема (Сре -
те но вић 1921: 12–13).8

Иста кли смо да је нео прав да на, јер се након
ово га фокус рад ње пре ме шта и аутор се више
не вра ћа на раз ра ду овог еле мен та. Једи но што
нам се наме ће као оправ да ње ове секвен це је -
сте Сре те но ви ће ва жеља да Оца ипак пред ста -
ви као пле ме ни тог, спрем ног да се жртву је за
кћер, чиме изла зи из окви ра при ка за оче ва у
вер зи ја ма „Пепе љу ге” (о ово ме ће више речи
бити касни је). 

Тако ђе, бај ко ли ки еле мент, уз изра зи ту поуч -
ност, јесте и поја ва хора вила који посе ћу је
усну лу Мару (овај еле мент упо тре био је касни -
је и Вука ди но вић у сво јој вер зи ји „Пепе љу ге”,
али без спо ми ња ња Бога). Вила глав ној јуна ки -
њи про ри че да је чека леп ша суд би на, јер,

Ко Бога шту је, њему се моли,
Тога Бог чува и тога воли
Нево ље тво је Богу су зна не,
И пат ња тво јих скра ти ће дане,
Пођи у живот са вером већом
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Бори во је Стој ко вић у дру гој књи зи сво је Исто ри је срп ског
позо ри шта (стр. 560) пише о репер то а ру Срп ског народ ног
позо ри шта: 

„Репер то ар за упра ве Жар ка Сави ћа
Од 1911. до 1913. годи не дома ћи кома ди су мало број но

засту пље ни, поне ки без књи жев не, али мање или веће сцен -
ске вред но сти ако су изво ђе ни у солид ној инсце на ци ји. Ту
су: Пепе љу га, Јесе ња киша Б. Нуши ћа, Кошта на Боре Стан -
ко ви ћа, Злум ћар С. Ћоро ви ћа, Омер и Мери ма др Нико ле
Ћори ћа... Сви у 1911. годи ни.” 

У књи зи Петра Вол ка Писци наци о нал ног теа тра (стр.
634), нала зи мо пода так да је Пепе љу га Бра ни сла ва Нуши ћа
игра на у СНП-у новем бра 1910. годи не. Нема ни тач ног да -
ту ма, а ни пода та ка о изво ђа чи ма. 

Јован Љушта но вић се у неко ли ко навра та вра ћао пита -
њу Нуши ће вог аутор ства Пепе љу ге, но тако ђе је наи ла зио на
непот пу не или непо у зда не подат ке. У тек сту „Допри нос Бра -
ни сла ва Нуши ћа раз вит ку срп ског позо ри шта за децу”, пише
да је Пепе љу га изве де на 21. децем бра 1904. у СНП-у , али се
не наво ди име ауто ра адап та ци је, већ се у листу Позо ри ште
спо ми ње „срп ски при ре ђи вач”, те Љушта но вић прет по ста -
вља да је реч о Нуши ћу с обзи ром на то да је он у сезо ни
1904/1905. био управ ник позо ри шта (Љушта но вић 2021: 83).
У тек сту „Нуши ће ве ’Мале сце не’ изме ђу коме ди је ’за одра -
сле’ и позо ри шта за децу” он исти че пода так који је навео
Јован Грчић, пишу ћи о Нуши ћу у Нашем народ ном мезим че -
ту (1937), да је за вре ме док је био управ ник у СНП-у дра -
ма ти зо вао и Пепе љу гу (Исто: 97).

Може се закљу чи ти да се Пепе љу га Б. Нуши ћа везу је
искљу чи во за СНП. 

Из све га наве де ног, а с обзи ром на то да су Сре те но вић и
Нушић зајед но офор ми ли Мало позо ри ште и да је Пепе љу га,
изве де на у њему, веза на искљу чи во за Миха и ла Сре те но ви -
ћа, и изда та као публи ка ци ја под њего вим име ном, наме ће
се закљу чак да је, можда, спо ми ња њем Нуши ће ве вер зи је
Пепе љу ге начи ње на гре шка (Михо вил Томандл беле жи погре -
шан пода так, који се касни је само пре пи су је). У при лог ово -
ме гово ри и то што је 1939. од Живо ји на Вука ди но ви ћа
затра же но да за потре бе Роди ног позо ри шта напи ше Пепе -
љу гу.

8 Сви наред ни цита ти из Пепе љу ге Миха и ла Сре те но ви ћа
биће обе ле же ни само бро јем стра не.



Бог ће ти путе оза рит’ сре ћом.
А сада спа вај и сном се теши
Јер леп ша суд ба на теб’ се сме ши (17–18).

Ина че, кроз целу дра му, и у сва кој сце ни у којој
се поја ви и про го во ри, Мара увек спо ми ње Бога
и моли му се. 

Још један еле мент који ову дра му везу је за
бај ку јесте про стор, с тим што га Сре те но вић у
изве сној мери ресе ман ти зу је. Тако ће се Мара
без бед но осе ћа ти на отво ре ном, али зато табу -
и ра ни про стор куће поста је реал на опа сност, па
сазна је мо да јој Маће ха даје да једе само црни
хлеб, а њега ни убо гом стар цу намер ни ку не би
дала, јер је спра вљен од пепе ла и мало бра шна.
Тако ђе, Маће ха је та која је оте ра ла Мару од
куће, а не дозво ља ва јој ни одла зак у цркву – но,
током дра ме ћемо сазна ти да је Бог сву да и на
сва ком месту! 

Сле де ћи слој Сре те но ви ће вог дела откри ва
да је посре ди типич на роман ти чар ска сцен ска
бај ка, с изра зи тим пасто рал ним еле мен ти ма.
Роман ти чар ски еле мент посеб но је истак нут у
окре ну то сти ка народ ном усме ном ства ра ла -
штву – док чува ју гове да, девој ке при ча ју на -
род не при че („Међе до вић”, „Лаж за опкла ду”,
„Зми ја мла до же ња”, „Чар дак ни на небу ни на
земљи”, опис Мари не суд би не кроз Вуко ву „Пе -
пе љу гу” смо већ спо ме ну ли). Колек тив ни дух и
моћ пози тив ног једин ства наро да истак ну ти су
чиње ни цом да ће Царе вић, након недељ не ли -
тур ги је, иза бра ти себи жену међу девој ка ма
које буду игра ле коло пред црквом. На тај на -
чин Сре те но вић сли ка про стор и актив но сти
бли ске нашем наро ду (неко ли ко деце ни ја ка -
сни је, Вука ди но вић ће у сво јој вер зи ји јуна ке
поста ви ти у про стор дво ра и бал ске сале) –
игра ње кола на пре ли ма или народ ним свет ко -

ви на ма пред ста вља ло је савр ше ну могућ ност да
се мла дић и девој ка упо зна ју и „загле да ју”. 

Пасто рал ни еле мент истак нут је и доми на -
ци јом сце на на отво ре ном (поља на, пашњак,
пла ни на, про стор пред црквом). Отац тра жи
одбе глу Мару на пла ни ни, јер она не позна је
дру ги пут осим тог куда је ста до води ла на испа -
шу – на посре дан начин сазна је мо да Мара није
скло на ски та њу, већ се кре ће у ради ју су који
зах те ва ју њене сва ко днев не дужно сти и позна -
је само то окру же ње. И на тај начин ука за но је
на чисто ту Мари не душе и њену смер ну при -
роду. 

Патри јар хал ни морал чвр сто је уткан у тки -
во Сре те но ви ће вог драм ског тек ста. Поред тога
што Мара пошту је Бога и моли му се, истак ну -
та је и њена љубав пре ма оцу. Она ће се вра ти -
ти кући кад сазна да ју је отац тра жио и због
њега је спрем на да под но си све пат ње које јој
Маће ха наме ће. Сам лик Оца Сре те но вић при -
ла го ђа ва патри јар хал ном начи ну раз ми шља ња
срп ског дру штва. Мада се оже нио Маће хом, и
мада ће је послу ша ти да про сја ку пред црквом
не уде ли ни динар, он ће ићи да тра жи Мару,
али ће и рећи да је он газда у кући кад Царе вић
дође с папу чом. На тај начин може мо рећи да
се укла па у део одред ни ца о оче ви ма опи са ним
у разним вер зи ја ма „Пепе љу ге”: „не игра истак -
ну ту уло гу; није ни добар ни лош” (Франц 2017:
214), али Сре те но ви ћев Отац ипак задр жа ва
нешто од свог мушког инте гри те та.

У при лог очу ва њу фигу ре Оца сва ка ко гово -
ри и сусрет Маре и Царе ви ћа у пла ни ни. Царе -
ви ћев дола зак наја вљу је звук рога након чега се
поја вљу је он с дру жи ном која иде у лов – сли ка
која у себи носи дозу пле мић ке узви ше но сти
(сво је вр сни одбле сак пле мић ке тра ди ци је не -
ма њић ке Срби је). Мара се сакри ва иза чесме да
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је не нађу, међу тим, Царе вић је откри ва када се
сагнуо да попи је воде. Овај мотив девој ке иза
чесме и пле ми ћа који дола зи по воду пред ста -
вља сво је вр сну ресе ман ти за ци ју како песме
„Девој ка на сту ден цу” Бран ка Ради че ви ћа, тако
и исто и ме не сли ке Уро ша Пре ди ћа. 

Тако ђе, епи зо да с одбе глом/оте ра ном Ма -
ром врло је зани мљи ва јер у одно су на вари јан -
те већ поме ну тих „Пепе љу га” пред ста вља ино -
ва тив ни еле мент. Изо ло ва ност пред ста вља је -
дан од аспе ка та обре да ини ци ја ци је. Огра ни чен
про стор Пепе љу ги ног/Мари ног кре та ња био је
усме рен на кућу, а одла зак на литур ги ју једи на
„награ да” кул та пре да ка, јер је јуна ки ња про -
шла про ве ру про пи сним сахра њи ва њем кости -
ју (Самар џи ја 2011: 119). Миха и ло Сре те но вић,
у сво јој дра ми, Мари даје гото во мушку сна гу и
хра брост, јер одла зак од куће пред ста вља поче -
так ини ци ја ци је у јунач кој бај ци, а реша ва ње
тешког задат ка могло би пред ста вља ти Мари но
скри ва ње од Царе ви ћа и дру жи не. Ипак, упра -
во ће овај обред пре ла за бити један од кора ка
до новог ста ту са, јер се сре ће с Царе ви ћем, све
ће бити „убр за но” сусре том у цркви, а изла зак
испод кори та које „има облик погреб ног ков че -
га и асо ци ра на раку” (Исто: 120) затва ра круг
обре да ини ци ја ци је и Мара је спрем на за нови
ста тус у зајед ни ци – уда ју за Царе ви ћа.

Иза ђе мо ли из кон тек ста ини ци ја циј ских
иску ше ња, сусре том пре самог све ча ног дога -
ђа ја (одла ска на бал или у цркву) Сре те но вић
одсту па од уста ље ног моти ва Пепе љу ге, али омо -
гу ћа ва паље ње искре љуба ви која ће се касни је
неми нов но роди ти – Царе вић упо зна је убо гу
сиро ти цу Мару пре него што ће је у цркви виде -
ти у злат ним хаљи на ма и у том лику наслу ти ти
девој ку из пла ни не (дакле, и овде је при сут но
пре по зна ва ње, које посе ду је емо тив ни сми сао).

Царе вић откри ва да пошту је патри јар хал ну
нор му и саве том који даје Мари: 

Вра ти се девој ко дому твом, крај оца твог,
трпи и пати, али поштуј оца свог, а ако су ти
нево ље голе ме, ево ћу ти и ја помо ћи. Ево ти ова
кеса зла та, зла том ћеш се сва ке нево ље отку пи -
ти (22–23).

Мари мате ри јал но бла го ста ње не зна чи мно го,
јер зла том не може купи ти Маће хи ну ми лост,
али ће зато све злат ни ке раз де ли ти сиро ти њи,
а послед ње дати про сја ку пред црквом. На тај
начин Мара се још више успи ње на ле стви ци
морал но сти.

Јед на од патри јар хал них карак те ри сти ка ове
вер зи је сва ка ко је и поја ва седо бра дог Стар ца у
уло зи заштит ни ка и води ча. Из самог драм ског
тек ста не може се јасно раз лу чи ти да ли је то
Ста рац „од сто и седам годи на” код кога се Отац
рас пи ти вао о одбе глој Мари, да ли он пред ста -
вља мо сáмо ова пло ће ње Бога на земљи, или пак
посред ни ка чароб њач ких моћи који пове зу је
два све та. У сва ком слу ча ју, Ста рац се поја вљу -
је онда када Мара оста је сама код куће, пре би -
ра ју ћи жита ри це из пепе ла и песка. Овде ћемо
се освр ну ти на још један битан детаљ – мада
због доби је ног задат ка не може да иде у цркву,
Мара се ипак, чув ши цркве на зво на, Богу помо -
ли ла – на тај начин Сре те но вић под у ча ва да се
ваља Богу помо ли ти, јер „Бог је сву да и на сва -
ком месту” (30), чак и када посто ји нео д ло жан
посао.

Дакле, Ста рац дола зи Мари пред кућу, моли
за окре пље ње (она му даје воде, али белог хле -
ба је и сама жељ на) и пита је зашто није у цркви
– и то је, у сушти ни, тест Мари не добро те и
смер но сти, па када сазна да јој Маће ха не да у
цркву – про ри че: „ко Бога воли, тога и Бог по -
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ма же”. Даље се нижу већ позна ти моти ви – Ста -
рац пози ва голу би це, оне доно се злат ну хаљи -
ну коју су виле иза тка ле, Мара одла зи у цркву,
а голу би це одра ђу ју посао. Међу тим, Стар чев
задатак се овде не завр ша ва. Он ће пра ти ти
Мару из при крај ка, све док не пође за Царе ви -
ћа, коме ће, изме ђу оста лог, дати и под стрек да
не губи наду у потра зи за пра вом девој ком. 

Пре на гла ше но исти ца ње моли тве и освр та -
ња на Бога пред ста вља сво је вр сно успо ра ва ње
драм ске рад ње. Због тога само један одла зак у
цркву, а потом и одла зак до Мари не куће ради
про ба ња изгу бље не папу че, пред ста вља добро -
до шлу ниве ла ци ју тем па Сре те но ви ће ве дра ме.

Чиње ни ца да човеч ност и бла го род ност мо -
ра ју бити награ ђе не тако ђе се про вла чи кроз
Сре те но ви ће ву Пепе љу гу. Поја ва про сја ка пред
црквом завр шни је тест човеч но сти и бла го род -
но сти свих лико ва у дра ми. Про сја ка сви дару -
ју, па и Царе вић. Једи но Маће ха бра ни Оцу да
му уде ли динар. Због тога њена пре ва ра пред
црквом, где поту ра Зору да обу је папу чу – неће
успе ти, а Царе вић је вид но раз о ча ран, буду ћи
убе ђен да папу ча при па да девој ци коју је срео
у пла ни ни, а касни је и у цркви. Ипак, на Стар -
чев наго вор он кре ће од куће до куће, да тра жи
пра ву девој ку, јер „Бог не да да лаж побе ди”
(65). Зора поно во про ба папу чу, а Ста рац напо -
ми ње да у тој кући живи још јед на девој ка, јер
му је тог дана дала воде. Голу би ца Мару откри -
ва под кори том.

Дра ма се завр ша ва Стар че вим нара во у че -
нијем:

Упам ти Маро, а упам ти те и ви сви: ко Бога
пошту је и ко му се моли, тога Бог пома же и тога
воли. Пати ла си, трпе ла си, чедо моје мно го, али
си се увек Бога сећа ла и Бог тебе није забо ра вио.
Опро сти они ма због којих си пати ла, јер Бог то

воли. Не поне си се сво јом сре ћом, као год што
се ниси пони шти ла сво јом несре ћом! Оста ни
увек мудра, чести та и ваља на и Богу ода на, па ће
те његов бла го слов, кроз цео живот пра ти ти (70). 

Сазна је мо, тако ђе, да је Мару покој на мај ка
нау чи ла да сре ћу дели с дру ги ма, а несре ћу да
под но си сама и она због тога жели да од свег
срца опро сти сви ма због којих је пати ла. Ука зу -
је се бле шта ва све тлост и у њој Мари на мај ка –
што може мо тума чи ти као директ но обра ћа ње
Бога.

3. Закљу чак

У сво јој књи зи Дете и сцен ска умет ност Ми -
лен ко Миса и ло вић ука зу је на то да су „сцен ске
бај ке, углав ном, пое ти за ци ја неке морал не тен -
ден ци је” (1991: 82). Ову тврд њу може мо у изве -
сној мери при ме ни ти и на Сре те но ви ће ву вер -
зи ју Пепе љу ге. Морал ни стан дар ди који се оче -
ку ју, првен стве но од девој ке (да буде смер на, да
пошту је оца, пома же убо ги ма, моли се Богу),
али и од дру штва у цели ни, истак ну ти су без
посеб не поет ске обо је но сти. Ипак, ова се вер -
зи ја дра ме укла па у „инсце ни ра ње у циљу под -
сти ца ња колек тив ног осе ћа ња”, а Ран ко Мла де -
но вић исти че да је, поред музич ко-коре о граф -
ског инсце ни ра ња и инсце ни ра ња весе лих бај -
ки, посре ди јед на од три врсте теа тра које би
тре ба ло да буду потен ци ра не у „савре ме ном”
позо ри шту за децу. Има ју ћи ово у виду, не чу -
ди што се Сре те но вић окре нуо Вуко вој „Пепе -
љуги”.

Ова вер зи ја не посе ду је посеб не дра ма тур -
шке вред но сти, али речи то одсли ка ва тен ден -
ци је засту пље не почет ком XX века, у вре ме ка -
да код нас почи ње да се раз ви ја драм ска књи -
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жев ност за децу. Сво је вр сни напре дак у срп ској
деч јој дра ма тур ги ји може се при ме ти ти упра -
во поре ђе њем Сре те но ви ће ве Пепе љу ге, која је
наста ла изме ђу 1905. и 1907. (иако је обја вље -
на 1921) и Вука ди но ви ће ве, из 1939. годи не.
Сре те но вић сво ју дра му не зами шља као игру
свој стве ну деци, већ као пред ста ву одра слих о
морал ним наче ли ма. Сто га јој мањ ка игри во -
сти и акци о но сти, хумор посто ји тек у назна ка -
ма (на при мер, девој ке се пре пи ру хоће ли да
чују сме шну или стра шну при чу; Маће ха се
пре ми шља где да скло ни Мару – неће у подрум
јер се боји да ће поје сти мед, а неће ни на та -
ван јер су тамо кру шке и јабу ке), а једи ни траг
драм ске фан та зи је јесте Марин сан у коме јој
се јавља вила и то с пору ком да је чека леп -
ша суд би на уко ли ко пошту је Бога и моли му се.
У кома ду Живо ји на Вука ди но ви ћа про на ла зи -
мо и децу која се пра ве да су одра сла, иро ни ју
и гро те ску, и при бе га ва ње разним драм ским
врста ма, сон го ве, плес и лаку коме ди ју (опшир -
ни је у: Игња тов Попо вић 2021). 

Чини се да је, гра де ћи сво ју Пепе љу гу, Миха -
и ло Сре те но вић био усред сре ђен на то да пред
гле да о ца изне се при чу о смер но сти и морал но -
сти које увек бива ју награ ђе не (у под тек сту: ако
награ да не сти же од дру штве не зајед ни це, Бог
ће се за то побри ну ти). Упра во фоку си ра ност на
ове еле мен те узро ко ва ла је да неки дело ви дра -
ме оста ну нераз ра ђе ни (Оче ва потра га за стар -
цем од сто седам лета; Зори но испро ба ва ње па -
пу че пред црквом, а затим и пред кућом, иако
је већ уста но вље но да јој не одго ва ра). Доду ше,
можда ова дру га нело гич ност за циљ има нагла -
ша ва ње дефи ни тив не про па сти Маће хи них на -
ме ра.

И поред све га наве де ног, чиње ни ца је да је
Пепе љу га Миха и ла Сре те но ви ћа прва драм ска

вари јан та позна те исто и ме не бај ке у срп ској
књи жев но сти, те самим тим посе ду је књи жев -
но и сто риј ску вред ност. 
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Iva na S. IGNJA TOV POPO VIĆ

CIN DE REL LA MOTIF 
IN EPONYMOUS PLAY

BY MIHA I LO SRE TE NO VIĆ

Sum mary

Miha i lo Sre te no vić, along with Bra ni slav Nušić, was
the foun der of the chil dren’s Lit tle The a ter in Bel gra de
(1905–1907), for who se needs he wro te pie ces with the -
mes from chil dren’s lives, fairy tales, and nati o nal hi-
story.

In this paper we will spe ak abo ut Cin de rel la motif and
how wide spre ad this fairy tale is, but we will also see how
this famos motif Miha i lo Sre te no vić use in his epony-
mous play. We will point out that, whi le he was buil ding
his Cin de rel la, Sre te no vić was focu sed on tel ling the vie -
wer the story that everyone who is hum ble, respects his
parents and prays to God must finally achi e ve his hap pi -
ness. And pre ci sely beca u se of the focus on the se ele -
ments, some parts of the dra ma rema i ned unde ve lo ped
and moti vely unfo un ded. For the most part, relying his
ver sion of the play on the ver sion of Vuk Ste fa no vić
Kara džić’s Cin de rel la fairy tale, Sre te no vić colo u red his
work with a pro no un ced nati o nal color. Thanks to this,
Sre te no vić’s Cin de rel la fits in “sta ging in order to enco u -
ra ge col lec ti ve fee ling”, for which Ran ko Mla de no vić
poin ted out that in addi tion to musi cal-cho re o grap hic
sta ging and sta ging merry fairy tales, one of the three
types of the a ter that sho uld be emp ha si zed in “modern”
chil dren’s the a ter. The sig ni fi can ce of Sre te no vić’s Cin -
de rel la is cer ta inly in the fact that it appe a red at the very
begin ning of the cre a tion of a the a ter for chil dren in Ser -
bia, but also in the fact that it is the first dra ma ti za tion
of this fairy tale in our coun try.

Keywords: Cin de rel la, moral prin ci ples, piety, col lec -
ti ve spi rit 
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SAŽE TAK: U radu se pola zi od spo zna ja o fan ta stič -
noj pri či kao pri či u kojoj čude sno nasta je tako da se unu -
tar nja stvar nost liko va pri ka zu je kao pojav na stvar nost.
Ključ ni tre nu tak u takvoj pri či je pomak u ire al no, u
čude sni novi svi jet u kojem se liko vi pri če kre ću. Pomak
fan ta stič ne pri če u ire al no pove zu je se s ani ma ci jom lut -
ke u lut kar skoj pred sta vi, koju Milan Čečuk nazi va tvar -
nim poet skim čudom zbog kojeg je lut ka naj me ta fo rič -
niji pro ta go nist scen skog zbi va nja. Knji žev no-tea tro loš -
kim pri stu pom ana li zi ra ju se oda bra ne lut kar ske pred -
sta ve Grad sko ga kaza liš ta luta ka Rije ka, izve de ne pre ma
kla sič nim fan ta stič nim pri ča ma, s ciljem utvr đi va nja lut -
kar skih izra žaj nih sred sta va koji ma je u nji ma ostva ren
pomak u ire al no. Ana li zi ra ne pred sta ve izve de ne su sui -
grom glu ma ca i luta ka, ani ma ci jom raz li či tih vrsta luta -
ka i teh ni kom crnog tea tra kao ose buj nim lut kar skim
scen skim izra zi ma. 

KLJUČ NE RIJE ČI: fan ta stič na pri ča, lut kar sko kaza -
liš te, Lewis Car roll, Car lo Col lo di, Anto i ne de Saint-
-Exupéry, Grad sko kaza liš te luta ka Rije ka

1. Uvod

Pred met istra ži va nja u radu lut kar ske su pred -
sta ve čiji knji žev ni pred loš ci pri pa da ju, u cje li ni
ili pre ma poje di nim ele men ti ma, žan ru fan ta stič -
ne pri če. 

Milan Crn ko vić i Dubrav ka Težak (2002) defi -
ni ra ju fan ta stič nu pri ču kao pri ču koja se, tije kom
raz vo ja umjet nič ke pri če, postup no odva ja od na-
rod ne, napuš ta ju ći mito loš ki svi jet kao para lel nu
stvar nost. U fan ta stič noj pri či čude sno nasta je
tako da se unu tar nja stvar nost (sno vi, želje, pod-
svje sne spo zna je, stra ho vi, poti snu ti doži vlja ji)
pri ka zu je kao pojav na stvar nost. Ključ ni tre nu tak
u takvoj pri či je pomak u ire al no, u čude sni novi
svi jet u kojem se liko vi kre ću stvo reni upra vo za
te liko ve i za tu pri ču.

Poma ku u ire al no fan ta stič ne pri če u lut kar -
skoj pred sta vi odgo va ra ani ma ci ja lut ke koju Mi-
lan Čečuk (1981) nazi va tvar nim poet skim čudom
zbog kojeg je lut ka naj me ta fo rič ni ji pro ta go nist
scen skog zbi va nja.

U radu se ana li zi ra ju lut kar ske pred sta ve Grad -
sko ga kaza liš ta luta ka Rije ka, izve de ne 80-ih i
90-ih godi na 20. stolje ća pre ma kla sič nim fan ta sti -
č nim pri ča ma europ ske dječ je knji žev no sti: Mali
princ Anto i nea de Saint-Exupéryja, Pino kio Car la
Col lo di ja i Ali sa u Zemlji čude sa Lewi sa Car rol la.1
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Cilj je istra ži va nja utvr di ti izra žaj na sred stva lut -
kar skog kaza liš ta pri mi je nje na u nave de nim pred -
sta va ma te odgo vo ri ti na pita nje na koji je način
ostva ren pomak u ire al no, pri su tan u nji ho vim
knji žev nim pred loš ci ma.

2. Teo rij ske odred ni ce fan ta stič ne pri če

Milan Crn ko vić i Dubrav ka Težak (2002) defi -
ni ra ju fan ta stič nu pri ču kao pri ču koja se, u kon -
tek stu raz vo ja umjet nič ke pri če 

postup no odva ja od narod ne pri če napuš ta ju ći mi-
to loš ki svi jet kao para lel nu stvar nost. U njoj čude -
sno nasta je tako da se unu tar nja stvar nost (sanje,
želje, podsvje sne spo zna je, stra ho vi, poti snu ti doži -
vlja ji) pri ka zu je kao pojav na stvar nost. Ključ ni je
tre nu tak u takvoj pri či tzv. pomak u ire al no koji se
izvo di poseb nim postup kom (san, nesvi jest, bolest,
igra i sl.) (2002: 23–24). 

Poma kom u ire al no u dječ joj fan ta stič noj pri či
oslo bo dit će se dječ ji inte lek tu al ni, emo ci o nal ni i
fan ta zij ski svje to vi u koji ma se pret po sta vlja izo -
kre nu tost s gle diš ta dje te to ve stvar no sti (Visin ko
2001). Riječ je o novoj stvar no sti, ute me lje noj na
dru ga či jem susta vu dje lo va nja „koje je iza zva no
možda neznat nim, ali vrlo uspje lim isko ra kom
pro ta go ni sta u ire al ni svi jet” (Isto: 44). 

S obzi rom na to da se 90-ih godi na 20. sto ljeća2

u pri ruč ni ci ma i anto lo gi ja ma suvre me nih hrvat -
skih auto ra fan ta stič na pri ča smješ ta u pogla vlja
o baj ka ma (usp. Težak – Težak 1997; Težak 1998;
Pin ta rić 1999, pre ma: Visin ko 2005), pišu ći o raz -
li ka ma izme đu baj ke i fan ta stič ne pri če, Dubravka
Zima isti če zbi va nje u dječ joj fan ta stič noj pri či
koje je, za raz li ku od baj ke, naj češ će smješ te no u
odre div vre men sko-povi je sni okvir te indi vi du a -
li zi ra ne liko ve koji su u pra vi lu dje ca. Pri tom, pre -
ma rije či ma auto ri ce, ono stra no u fan ta stič noj pri-

či kod čita te lja i kod liko va, za raz li ku od baj ke,
iza zi va neo d luč nost, čuđe nje, zapre paš te nje pa i
strah (Zima 2001, pre ma: Hamer šak – Zima 2015). 

Dok je baj ka [...] jed no di men zi o nal na, fan ta stič -
na pri ča je dvo di men zi o nal na, podi je lje na na dvi je
razi ne doga đa nja, real nu i fan ta stič nu. Što vi še, fan -
ta stič na pri ča je obič no struk tu ri ra na kao pro dor
fan ta sti ke u stva ran, rea lan svi jet, pri čemu su obje
razi ne u tek stu rav no prav ne, a doga đa ji se raz mje -
nju ju na obje ma razi na ma (Hamer šak – Zima 2015:
258–259). 

3. Fan ta stič nost u lut kar skom kaza liš tu

Prema rije či ma teore ti ča ra i povje sni ča ra hrvat -
sko ga lut kar stva, Mila na Čeču ka (1981), dra ma -
tur gi ja lut kar skog kaza liš ta poči nje od ani ma ci je
odno sno od oži vlja va nja neži ve tva ri umješ noš ću
glu ma ca lut ka ra. Kao što piše ruski teo re ti čar lut -
kar stva Mihail Miha i lo vič Koro ljev, „umjet no sti
tea tra luta ka svoj stve na je taj no vi tost, čude snost,
nevje ro jat nost, baj ko vi tost ili, toč ni je, ispre mi je -
ša nost real nog i ire al nog” (pre ma: Čečuk 1981:
21). Koro ljev ovu oso bi tost lut kar skog kaza liš ta
nazi va fan ta stič noš ću, drže ći ju svoj stve nom poe -
ti ci i dra ma tur gi ji lut kar skog kaza liš ta te pro i zaš -
lom iz tzv. čuda ani ma ci je (Isto). 

Ani ma ci ja, to 

stva ra lač ki arti ku li ra no pre no še nje lut ka re ve ljud -
ske spo sob no sti izra ža va nja pokre tom i gla som na
mrtvi, vizu al no una pri jed od likov nog umjet ni ka
fik si ra ni pred met lut ku u tre nut ku scen skog čina
(Čečuk 1981: 18), 

pro ces je koji Milan Čečuk nazi va stva ra njem
novog mikro svi je ta ili mikro ko zmo sa unu tar scen -
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skog pro sto ra u kojem je lut ka naj me ta fo rič niji
pro ta go nist scen skog zbi va nja, a kaza liš te luta ka
– kaza liš te meta fo re (Isto). Sto ga se u kon tek stu
ovog rada Čeču kov meta fo rič ni mikro svi jet, ili
mikro ko zmos, stvo ren ani ma ci jom luta ka, pois -
to vje ću je s poma kom u ire al no Crn ko vi ća i Teža -
ko ve, kao ključ nim tre nut kom fan ta stič ne pri če,
odno sno s pri je la zom liko va u novo stvo re ni, ire -
al ni svi jet u kojem se meta fo rič no odra ža va ju nji -
ho vi real ni svje to vi. 

3.1. Anto i ne de Saint-Exupéry 
– Nik ša Ete ro vić: Mali princ

Auto ri Milan Crn ko vić i Dubrav ka Težak (2002)
žan rov ski odre đu ju pri ču Anto i nea de Saint-Exu-
péryja Mali princ kao dječ ju fan ta stič nu pri ču.
Pre ma nji ho vim rije či ma, dječ jom ju čini nami je -
nje nost dje ci, raz vid na iz posve te pri ja te lju Léonu
Wert hu, koja pred sta vlja most izme đu dje tinj stva
samog i odno sa odra slog čovje ka pre ma dje tinj -
stvu, te jed no stav nost fabu le (Isto). Exupéryjev po-
mak u ire al no u ovoj pri či Milan Crn ko vić (1987)
vidi u halu ci na ci ja ma, bez nad nom medi ti ra nju i
ispi ti va nju smi sla živo ta avi ja ti ča ra koji je ate ri -
rao u pusti nji zbog kva ra avi o na, sat ka nom od že -
lje za pri ja te ljem, od stra ha pred samo ćom i od
tra že nja uto čiš ta u dje tinj stvu. U avi ja ti ča ro voj
pod svi je sti Mali princ pre ra sta u lik dje ča ka – utje -
lo vlje nje nje go vih (odno sno piš če vih) sna tre nja i
sudo va, „vapaj za smi slom živo ta” (Crn ko vić 1987:
223–224), za pri ja te ljem i za pri bje žiš tem u sim -
bo lič koj pusti nji apsurd nog svi je ta odra slih (Isto). 

Fan ta stič na pri ča Anto i nea de Saint-Exupéryja
Mali princ upri zo re na je u Grad skom kaza liš tu
luta ka Rije ka 1985. godi ne u reži ji i dra ma ti za ciji
Nik še Ete ro vi ća, te s lut ka ma i sce no gra fi jom La-
di sla va Šoš te ri ća. 

Ete ro vić je u dra ma ti za ci ju, umje sto lika avi ja -
ti ča ra, kao glav ni lik uveo pisca Anto i nea u inter -
pre ta ci ji glum ca koji dola zi na pozor ni cu iz gle -
da liš ta i u gle da liš te se na kra ju pred sta ve vra ća.
Liko ve Malog prin ca, Lisi ce i sta nov ni ka pla ne ta
koje Mali princ posje ću je utje lo vi le su lut ke kre i -
ra ne od sti ro po ra, spu žve i plat na, a u pred sta vi
su koriš te ni i ekran za vide o pro jek ci je – za tekst
posve te Léonu Wert hu i za crtež ovce, te kugle
pro mje ra 65 cm i plat no koje su glum ci ani mi rali. 

Lut kar ske i glu mač ke izved be ne kom po nen te
ove pred sta ve mogu se rekon stru i ra ti pre ma de-
talj nim dida ska li ja ma nave de nim u tek stu dra ma -
ti za ci je Nik še Ete ro vi ća. Sli je di neko li ko ulo ma -
ka iz tek sta dra ma ti za ci je koji ma je cilj ilu stri ra ti
odnos glu ma ca i luta ka, odno sno ulo gu ani ma ci -
je kao poma ka u ire al no u ovoj pred sta vi. 

U uvod nom dije lu pred sta ve, na pozor ni ci su
tri kugle pre svu če ne spu žvom i plat nom. Pri zor
je zamiš ljen kao 

giba nje ele me na ta (obli ka) u pre lje vi ma boja, uz
gla zbu idej nog naslo va Rađa nje (stva ra nje) svi je ta.
Kad se ele men ti smi re u for ma ci ji koju odre di reži -
ser, zapo či nje dija log. Lica (lut ke) se ne vide, čuje
se samo glas. 

Mali princ: Molim vas... nacr taj mi ovcu! 
Na plat nu u dubi ni sce ne poja vlju je se uza stop -

no neko li ko crte ža ovce dok Mali princ ne bude
zado vo ljan crte žom kuti je u kojoj je ovca (Ete ro vić
1985: 2. sli ka).

Dola zak Malog prin ca: na sce ni je 

pro zir na kugla sa svje tlom (žaru lja je nacr ta na
unu tar kugle) Svje tlo. Sun ce izla zi. Giba ju se, oži -
vlja va ju ele men ti. U oži vlja va nju mogu se kori sti ti
broj ne aso ci ja ci je pode sne za lut kar sku ani ma ci ju
(sun co kret, put sun ca, lop te u igri i sl.). Ova sli ka
odvi ja se uz gla zbu (...) od izla ska do zala ska sun -
ca, s nazi vom Oda sun cu. Pri zala sku Sun ca, uz
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Anto i nea poja vlju je se i Mali princ, nakon što izgo -
vo re dio tek sta (Isto: 3. sli ka).

Ruža – na sce ni je 

šuplja kugla kaši ra na papi rom, pred njeg dije la od
spu žve i s obru čem od šper-plo če širi ne 10 cm u ku-
gli, posta vlje na na drve nom šta pu koji ula zi u alu -
mi nij sku cijev pa u drve ni štap visi ne 1 m na stalku;
dio od spu žve je natak nut na žicu, a iznu tra je crve -
no plat no. Kugla se ras tva ra u cvi jet (Isto: 4. sli ka).

Kao što poka zu je osvrt kri ti čar ke Ingrid Žic na
pre mi jer nu izved bu, reda telj i dra ma turg Nik ša
Ete ro vić pri bli žio je Exupéryjevu pri ču dječ joj i
odra sloj publi ci: 

Publi ka naj ra zli či ti je dobi uži va la je u glu mi
cije log ansam bla, u izvr snim lut ka ma Ladi sla va
Šoš te ri ća, gla zbe nim nume ra ma Zdrav ka Šljiv ca,
brzoj rit mič noj izmje ni sce na od kojih nijed na nije
tra ja la duže od tri minu te i nada sve lje po ti poru ke
sadr ža ne u toli ko jed no stav nim i isto vre me no izu -
zet no dubo kim misli ma (Žic 1985). 

Pred sta va je izve de na sui grom glum ca i luta ka
kojom je do izra ža ja doš la distink ci ja izme đu zna -
kov nog susta va kaza liš ta živog glum ca i lut kar -
skog kaza liš ta. Pomak u ire al no iz Exupéryjeve
pri če postig nut je ani ma ci jom luta ka Malog prin -
ca i dru gih nestvar nih liko va, te pred me ta – kugli
kao pla ne ta koji ma Mali princ putu je, čime je
upri zo ren zaseb ni svi jet pod svi je sti jed nog od
dvo ji ce glav nih liko va – avi ja ti ča ra, odno sno pisca
Anto i nea. 

3.2. Car lo Col lo di – Mag da le na Lupi 
– Edi Maja ron: Pino kio

Pri hva ti li se žan rov sko odre đe nje pri če (roma -
na) Car la Col lo di ja Pino kio kao fan ta stič ne (Crn -
ko vić 1987), ova je pri ča o pusto lo vi na ma drve -

nog lut ka u izrav noj vezi s bit nim obi ljež jem poe -
ti ke lut kar skog kaza liš ta: fan ta stič nost pri če,
odno sno pomak u ire al no zasni va se na oži vlja va -
nju naslov nog lika, lut ka Pino ki ja, iste sa nog iz
cje pa ni ce. Od tre nut ka nje go va oži vlja va nja kao
drve nog lut ka, Pino kio se pona ša kao pra vi dje -
čak, ali Col lo di u sva koj pogod noj pri li ci pod sje ća
čita te lja na nje go vo pod ri je tlo, pri mje ri ce kad Pi-
no kio zaspi u bli zi ni peći, izgo re mu drve ne noge
te mu Gep pet to mora izra di ti dru ge itd. Uz oži -
vlja va nje neži vog, pomak u ire al no u ovoj pri či
pred sta vlja i ostva re nje želje maj sto ra Gep pet ta
koji želi obi ći svi jet pri ka zu ju ći „živog” drve nog
lut ka kao atrak ci ju i tako zara đi va ti za život (Isto). 

Lut kar ska pred sta va Pino kio izve de na je pre -
mi jer no u Grad skom kaza liš tu luta ka Rije ka 1994.
godi ne, u reži ji slo ven skog reda te lja Edi ja Maja -
ro na i u dra ma ti za ci ji Mag da le ne Lupi. Autor vi-
zu al nog iden ti te ta pred sta ve bio je riječ ki kipar
Bru no Pala din, a scen sku gla zbu skla dao je Igor
Kar lić. 

Pred sta va je, u vri je me pre mi je re, u više seg -
me na ta bila pro vo ka tiv na u kon tek stu pro ble ma -
ti ke suvre me ne lut kar ske umjet no sti. Pre ma rije -
či ma kri ti čar ke Lju bi ce Osto jić (1995), dra ma ti -
za ci ja Mag da le ne Lupi čita nje je Col lo di je ve pri -
če u kojem je mla da publi ka mogla pre po zna ti bit -
ne zna čaj ke vla sti tog odra sta nja, kao i kaza liš ni
jezik s kojim joj je bilo mogu će komu ni ci ra ti s psi -
ho loš kog kao i s estet skog aspek ta.

Izvor ni tekst Car la Col lo di ja je i mora li stič ka
pri ča o tome kako se od neu o bli če ne mase (drve -
nog lut ka) posta je živi dje čak, odno sno čovjek
(Crn ko vić 1987). U dra ma ti za ci ji Mag da le ne Lupi,
među tim, tema igro ka za nije pre o bra ža va nje Pi-
no ki ja iz lut ka u dje ča ka, nego Pino ki je vo odra -
sta nje i osa mo sta lji va nje u živo tu uz pri hva ća nje
sebe ona kvim kakav jest, što u Pino ki je vom slu -
ča ju zna či – biti i osta ti lutak. Mag da le na Lupi ne
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pri ka zu je Pino ki ja kao nestaš nog dje ča ka sklo nog
nepo dopšti na ma tj. ne nagla ša va tu stra nu nje go -
ve lič no sti, već je ona pri sut na po pri ro di stva ri s
obzi rom na to da se radi o dje ča ku, makar i drve -
nom. Ujed no, u pri zo ri ma u koji ma Pino kio upo -
zna je lut ke iz lut kar skog kaza liš ta, Lupi je va na-
gla ša va temu mani pu la ci je putem odno sa luta ka
pre ma glum ci ma lut ka ri ma i obr nu to: 

Pino kio dola zi na pozor ni cu. Na njoj je mala
pozor ni ca kaza liš ta luta ka, na kojoj vise lut ke.
Pozor ni ca je ili okre nu ta, tako da je vidi mo odo stra -
ga ili sa stra ne, ili je to neka kuti ja koja se kasni je
ras tva ra u pozor ni cu. Važno je da se odmah ne
otkri je da je to pozor ni ca lut kar skog kaza liš ta jer je
riječ o sce ni pred sta ve u pred sta vi. 

Pino kio: (Lut ka ma koje vise.) Tko su ovi? Dobar
dan! (Lut ke ne rea gi ra ju.) Spa va ju! Dobar daaan!
(Do la ze glum ci ani ma to ri i poči nju ani mi ra ti lutke). 

Colom bi na: Bra tac Pino kio nam je došao u po-
sjet! Pino kio, dođi i baci se u zagr ljaj svo je drve ne
bra će! (Glum cu ani ma to ru) Ski ni te nas, molim. 

(Glum ci ski da ju lut ke. Lut ke se vese le, grle i lju -
be. Kad vide da dola zi vla snik, lut ke se pre pla še i
skri va ju Pin no ki ja. Colom bi na ga sakri va iza pozor -
ni ce. Pozor ni ca se okre će, ili otva ra, pre ma publi -
ci. Zastor koji je zatvo ren otva ra se za poče tak pred -
sta ve.) (Lupi 1994: 3–4). 

Pomak u ire al no u ovoj pred sta vi postig nut je ani -
ma ci jom više vrsta luta ka i rekvi zi ta kao što su
maske na licu (Gep pet to, žan dar, vla snik lut kar -
skog kaza liš ta), na potilj ku (vla snik cir ku sa), na
ruci i rame nu (Lisi ca i Mačak), ginjo li (Zri ka vac,
zeče vi-gro ba ri), stol ne lut ke (Pino kio, Lucig no lo,
dje ca u ško li), mari o ne te (lut ke u lut kar skom ka-
za liš tu) i ani ma ci ja ruka ma (pla men na ognjiš tu
u Gep pet to voj kući). Osim toga, opo na ša njem po-
kre ta meha nič kih luta ka glum ci su, na tra gu teo -
ri je o nad ma ri o ne ti Edwar da Gor do na Cra i ga
(usp.: Jur kow ski 2007: 105), u uvod nim i završnim
pri zo ri ma pred sta ve pre o bra že ni u lut ke. 

3.3. Lewis Car roll – Davor Žagar 
– Zoran Mužić: Ali sa u Zemlji čude sa

Godi ne 1865. obja vlje no je „jed no od naj za ni -
mlji vi jih dje la bri tan ske dječ je knji žev no sti i jed -
no od naj va žni jih dje la u raz vo ju dječ je pri če”
(Crn ko vić – Težak 2002: 67) – Ali sa u Zemlji čude -
sa te 1872. godi ne i dru ga pri ča o Ali si s naslo vom
Kroz ogle da lo. Struk tu ra prve pri če teme lje na je
na igri kara ta, a dru ge na šahov skoj igri. Zbog
istih ili slič nih karak te ri sti ka ove se pri če doži vlja -
va ju i inter pre ti ra ju kao jedin stve no dje lo s obzi -
rom na to da se u nji ma poja vlju je ista glav na ju-
na ki nja, slič no su obli ko va na spo red na lica, isti su
pri po vjed ni postup ci te pomak u ire al no u vidu
sna, kao sta nja u kojem se Ali si na stvar nost odra -
ža va na poseb an način – u iskri vlje nim, non sen -
snim i gro tesk nim obli ci ma pro i zaš lim iz nje zi ne
pod svi je sti (Crn ko vić 1987; Crn ko vić – Težak
2002).

Lut kar ska pred sta va Ali sa u Zemlji čude sa pre -
mi jer no je izve de na u Grad skom kaza liš tu luta ka
Rije ka u reži ji Zora na Muži ća i dra ma ti za ci ji Da-
vo ra Žaga ra 1997. godi ne. 

Pred sta va zapo či nje pri zo rom u kojem dje voj -
či ca Ali sa raz go va ra sa svo jom mač ki com dok vani
pada sni jeg. Kad maj ka, kao glas iz offa, upi ta:
„Tko je dirao kola če?”, Ali sa optu žu je mač ki cu i u
tom tre nut ku ugle da na pro zo ru Bije log Zeca,
tije la u obli ku srca, čime zapo či nje nje zin san i
pre la zak u Zemlju čude sa. Ali sa ondje, uz Bije log
Zeca, susre će sve važne liko ve iz Car rol lo ve pri -
če: gusje ni cu, žabu i ribu, voj vot ki nju, Ceri grad -
sku mač ku, Ožuj skog zeca, Ludog klo bu ča ra i
Puha, Kra lji cu, Kra lja i osta le kar te – poda ni ke.
Lut ke su osmiš lje ne kao štap ne, a kre ću se na
crnoj poza di ni pozor ni ce. Time je postig nut uči -
nak crnog tea tra: lut ke – Ceri grad ska mač ka kao
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cje li na i u dije lo vi ma, igra će kar te i Kra lji či ne ru-
že – doi ma ju se lumi ni scent no, nagla ša va ju ći tako
sno vi tost Ali si nih doži vlja ja u Zemlji čude sa.

U neko li ko pri zo ra lut ke su pri ka za ne iz gor -
njeg kuta gle da nja što je postig nu to okre ta njem
luta ka i sce no gra fi je za 90 stup nje va. Riječ je o
pri zo ru u kojem Ali sa sto ji na glji vi nakon raz go -
vo ra s gusje ni com o rastu i sma nji va nju, zatim je
to i pri zor u kojem pre pla še na pti ca bra ni gni je -
zdo s pti ći ma od Ali se optu žu ju ći ju da je zmi ja –
što publi ka vidi kao da se nala zi na sta blu iznad
pti ce, te pri zor lude čajan ke. Na spo men rije či:
vri je me, stol za kojim lut ke sje de okre će se u oko -
mit polo žaj pa publi ka dobi va ilu zi ju gle da nja pri -
zo ra odo zgo, a na sto lu vidi mo nacr tan okru gli sat
s kazalj ka ma posta vlje nim na 17 sati, što je pre -
ma engle skom obi ča ju vri je me za posli je po dnev -
ni čaj. Pred sta va zavr ša va malim dra ma turš kim
poma kom od izvor nog Car rol lo vog tek sta: kad se
Ali sa pro bu di i vra ti u stvar nost, umje sto maj či -
nih, na plad nju su kola či iz pri zo ra suđe nja u
Zemlji čude sa, na što Ali sa obe ća maj ci da će joj
o tome ispri ča ti nekom dru gom pri li kom.

Kori ste ći teh ni ku crnog tea tra, reda telj Zoran
Mužić ostva rio je, pre ma rije či ma kri ti ča ra Dali -
bo ra Fore ti ća (1997), neko li ko anto lo gij skih pri -
zo ra, fan ta stič nih u svo joj začud no sti, počev ši s
poja va ma gusje ni ce, nasta viv ši se s pri zo rom ka-
ra ta – čuva ra Kra lji či nih ruža, koji pod pri jet njom
odsi je ca nja gla ve uvla če svo je sit ne gla vi ce u tije -
lo, te iznim no ostva re nim pri zo rom dez in te gri ra -
nja Ceri grad ske mač ke koja se ras pa da u neko li -
ko zaseb no ani mi ra nih dije lo va da bi na kra ju na
sce ni ostao samo Mač kin nace re ni osmi jeh.

Ali sin san – pomak u ire al no iz Car rol lo ve pri -
če – ostva ren je vizu al noš ću pred sta ve postignu -
tom teh ni kom crnog tea tra, jed no stav nom sce no -
gra fi jom, ani ma ci jom četr de se tak luta ka kre a tori -

ce Gor da ne Kre belj te decent nom gla zbom Arsena
Dedi ća kao potkom sno vi to sti pri če. Davor Žagar

malim čudom – povrat kom Ali se u stvar nost s kola -
či ma iz Zemlje čude sa efekt no zao kru žu je dra ma -
ti za ci ju, ali i odre đu je pre ci zno sno vi tost rad nje:
cije lo puto va nje dogo di lo se u tren oka, u misli ma
dje voj či ce pre buj ne, dječ je maš te, koja nji me inhi -
bi ra kriv nju zbog pri je stu pa (Fore tić 1997). 

4. Zaklju čak

Fan ta stič na pri ča poseb na je vrsta pri če čija je
osnov na karak te ri sti ka i mje sto raz li ke u odno su
na dru ge vrste pri ča tzv. pomak iz real nog u ire -
al ni svi jet pod svi je sti liko va. Pro sto ri ire al nog svi -
je ta, koji uvi jek na izo kre nut način odra ža va real -
ni svi jet liko va pri če, mogu biti sno vi, maš ta, želje
liko va, dječ ja igra i sl. Pomak u ire al no, u novo -
stvo re ni unu tar nji svi jet liko va, kojim se ostva ru -
je karak te ri sti ka čude sno sti u fan ta stič noj pri či,
kom ple men ta ran je s ani ma ci jom kao pola ziš nom
toč kom dra ma tur gi je lut kar ske pred sta ve koja
pak, kao umjet nost (uvjet no reče no) oži vlja va nja
neži vog, pred sta vlja osnov nu raz li ku izme đu su-
sta va scen skih zna ko va lut kar skog i kaza liš ta ži-
vog glum ca.

U radu su kom pa ra tiv nim knji žev no-tea tro loš -
kim pri stu pom ana li zi ra ne lut kar ske pred sta ve
Grad skog kaza liš ta luta ka Rije ka, izve de ne 80-ih
i 90-ih godi na 20. sto lje ća pre ma kla sič nim fan -
ta stič nim pri ča ma europ ske dječ je knji žev no sti:
Mali princ Anto i nea de Saint-Exupéryja (1985),
Pino kio Car lla Col lo di ja (1994) i Ali sa u Zemlji ču-
de sa Lewi sa Car rol la (1997). Rezul ta ti istra ži va -
nja lut kar skih izra žaj nih sred sta va pri mi je nje nih
u scen skim rea li za ci ja ma nave de nih pri ča poka -
zu ju slje de će. Uz ani ma ci ju luta ka, sva ka od pred -
sta va sadr ži i poje di nač ne karak te ri sti ke lut kar -
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skog izra za kojim su za lut kar sku pozor ni cu stvo -
re ni ire al ni fan ta stič ni svje to vi izvor nih pri ča. U
pred sta vi Mali princ to je sui gra glum ca i luta ka
kao kon trast real nog svi je ta koji pred sta vlja glu -
mac i ire al nog koji pred sta vlja ju „oži vlje ne” lut -
ke. U pred sta vi Pino kio riječ je o ani ma ci ji raz li -
či tih vrsta luta ka te o pre tva ra nju glu ma ca u lut -
ke kao sim bo lič nom pri ka zu raz li či tih vido va
mani pu la tiv no sti u druš tvu pa tako i u odgo ju dje -
ce. U pred sta vi Ali sa u Zemlji čude sa domi ni ra ju
scen ski učin ci teh ni ke crnog tea tra kao vizu a li za -
ci ja ire al nog pro sto ra sna pro ta go ni sti ce pri če, u
kojem se liko vi kre ću. 

Karak te ri sti ke ana li zi ra nih lut kar skih pred sta -
va poka zu ju kom ple men tar nost s ključ nim karak -
te ri sti ka ma fan ta stič ne pri če te se može reći da
su u vri je me pre mi jer nih izved bi bile (kao što bi
to mogle biti i danas) bli ske dječ joj, ali i odra sloj
publi ci lut kar skog kaza liš ta.
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Maja S. VER DO NIK

FAN TASY STORY IN THE PUP PET THE A TRE
– EXAM PLES OF PUP PET THE A TRE 

PER FOR MAN CES OF FAN TASY STO RI ES
IN THE RIJE KA CITY PUP PET THE A TRE

Sum mary

The fan tasy story is a story in which a won der is crea -
ted by pre sen ting the inner rea lity of the cha rac ters as
an appa rent rea lity. The key moment in such a story is
moving to the unreal, to the won dro us new world in
which the cha rac ters of the story exist. Moving to unreal
in the fan tasy sto ri es is lin ked in the paper with the ani -
ma tion of pup pets in a pup pet the a tre play, which Milan
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Čečuk calls a mate rial poe tic mirac le, due to which the
pup pet is the most metap ho ri cal pro ta go nist of the pup -
pet the a tre. By using the lite rary-the a tri cal appro ach in
the paper selec ted pup pet the a tre plays of the Rije ka City
Pup pet The a tre are analyzed, adap ted from the clas sic
fan tasy sto ri es, with the aim of deter mi ning the pup pet
the a tre expres si ve means by using which the moving to

the unreal was achi e ved. The analyzed per for man ces
were per for med by actors and pup pets, ani ma tion of dif -
fe rent types of pup pets and the black the a tre tec hni que
as dis tin cti ve pup pet sta ge expres si ons.

Key words: fan tasy story, pup pet the a tre, Lewis Car -
roll, Car lo Col lo di, Anto i ne de Saint-Exupéry, Rije ka City
Pup pet The a tre
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САЖЕ ТАК: Алек сан дар Попо вић један је од наших
нај зна чај ни јих драм ских писа ца XX века, чијем обим -
ном опу су при па да ју и дра ме наме ње не деци. У овом
раду раз ма тра ће мо три Попо ви ће ве драм ске бај ке
(Сне жа на и седам пату ља ка, Пепе љу га и Црвен ка па),
одно сно одре ђе не језич ке осо бе но сти у њима. Сма тра -
мо да сво је вр сну дина мич ност јези ку ових тек сто ва
даје спе ци фич на упо тре ба фра зе о ло ги за ма, које Попо -
вић за потре бе сво јих дра ма деком по ну је и нано во
ства ра. Фра зе о ло ги зми су, наи ме, по дефи ни ци ји, уста -
ље не језич ке једи ни це које се састо је од нај ма ње две
речи, а могу се заме ни ти јед ном реч ју. Они има ју
једин стве но зна че ње, при чему се ни ред речи ни саме
речи у њима не могу мења ти. Циљ ово га рада јесте да
пока же какав је Попо ви ћев однос пре ма фра зе о ло ги -
зми ма, на који начин су они тран сфор ми са ни, те каква
је функ ци ја ново ство ре них фра зе о ло ги за ма и оста лих
фра за у јези ку наве де них драм ских бај ки. 

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: драм ске бај ке Алек сан дра Попо -
ви ћа, фра зе о ло ги ја, фра зе о ло ги зми, тран сфор ма ци ја
фра зе о ло ги за ма, стил ска функ ци ја 

Алек сан дар Попо вић (1929–1996) један је од
нај зна чај ни јих савре ме них драм ских писа ца не
само у срп ској кул ту ри већ и на ширем, југо -
сло вен ском про сто ру. Њего во ства ра ла штво
обе ле жи ло је дру гу поло ви ну XX века, наро чи -
то касне шезде се те, када за само пет годи на
(1964–1969) чак три на ест њего вих дра ма бива

поста вље но на сце ну и када доби ја две Сте ри -
ји не награ де1 (Љушта но вић 2015: 7). Дра ме
Алек сан дра Попо ви ћа пред мет су раз ли чи тих
про у ча ва ња – дра ма тур шких, стил ских, језич -
ких. Ипак, језик овог писца, иако је кон ти ну и -
ра но пред мет мање или више детаљ них ана ли -
за, пре све га са сти ли стич ког и семан тич ког
аспек та, није под врг нут систе мат ској и све о -
бухват ној књи жев но-језич кој ана ли зи (Пеши -
кан-Љушта но вић 2017: 19).2 Истра жи ва чи ја -
сно исти чу да је Попо ви ћев језик рав но пра ван
са оста лим драм ским наче ли ма (Мио чи но вић
2015: 247), да је нај ва жни ји еле мент (Селе нић
1979: LIX), па чак и основ на вред ност (Бабић
1988: 61) и срж њего вог ства ра ла штва (Мла ђе -
но вић 2005: 95). Већи на тума че ња када је реч о
овом сег мен ту Попо ви ће ве дра ма тур ги је углав -
ном се осла ња на став Мир ја не Мио чи но вић,
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1 Ван ред ну Сте ри ји ну награ ду за „екс пе ри мент у обла сти

коме ди је” доби ја за Крме ћи кас (1966), а Сте ри ји ну награ ду
за Раз вој ни пут Боре шнај де ра (1967).

2 На Фило зоф ском факул те ту у Новом Саду одбра њен је
мастер рад који у фоку су има фра зе о ло ги зме у дра ма ма
Алек сан дра Попо ви ћа (в. Мила ди но вић 2020) те би то могао
бити иско рак у прав цу све о бу хват ног изу ча ва ња јези ка овог
вео ма плод ног писца (и из дра ма тур шког, али и из језич ког
аспек та).



први пут изнет 1969. у Књи жев ној исто ри ји, а
затим у неко ли ко навра та поно вљен и над гра -
ђен:

Попо ви ћев језик се јед но став но од спе ци фич -
ног инстру мен та пре тва ра у једин ствен инстру -
мент, чиме се сло жен меха ни зам функ ци о ни са -
ња позо ри шне игре сво ди на функ ци о ни са ње ме-
ха ни зма јези ка. Основ но Попо ви ће во наче ло је-
сте наче ло сло бод ног лек сич ког ода би ра (иста кла
М. З.) из којег наста је само ста лан, ни про стор но
ни вре мен ски усло вљен језич ки енти тет (Мио чи -
но вић 2015: 246).

На низу при ме ра из дра ма за одра сле ова
аутор ка пока зу је и спе ци фич ну упо тре бу речи,
одно сно лек си ке, као језич ког сло ја који код
Попо ви ћа има пот пу ну ауто но ми ју у одно су на
језик као систем, где се реч често сво ди на зву -
ча ње (Мио чи но вић 1987: 21–26; 2015: 247).
Попо вић језик схва та као игру у којој пра ви ла
изра ста ју из ње саме (Селе нић 1977: LX), одно -
сно језик којим се он слу жи у сво јим дра ма ма
посе ду је сво ју има нент ну гра ма ти ку,3 која је у
функ ци ји тога дела. Како Селе нић каже, 

када пове ру је мо да смо откри ли при ро ду при -
кази ва не ситу а ци је, Попо вић је поме ри пре ма
зна че њу које је у пот пу ној супрот но сти, или ма -
кар у кау зал ној непо ду дар но сти, са прет ход ном
(Исто: LXII). 

Иако Сло бо дан Селе нић сма тра да Попо вић
раз ли чи те врсте уста ље них изра за (па тако и
фра зе о ло ги зме – прим. аут.) не кори сти да би
испри чао сво ју при чу, већ да би их пустио да
сво јим зна че њем гово ре сами за себе (Исто:
LX), Љиља на Пеши кан-Љушта но вић пока зу је
да Попо вић гра ди јед ну сло же ну и осо бе ну
игру, како с пред ста ва ма тра ди ци о нал не кул ту -
ре тако и „у доме ну језич ког иди о ма (посло ви -

це, изре ке, поре ђе ња)”, те да на тај начин обли -
ку је одго ва ра ју ћу сли ку све та (који је у дра ма -
ма за одра сле руко во ђен себич но шћу и потре -
бом за задо во ље њем наго на – 2009а: 54–56). 

Језик Попо ви ће вих драм ских бај ки, Пепе љу -
ге, Црвен ка пе и Сне жа не и седам пату ља ка4 до
сада није био пред мет посеб них изу ча ва ња. С
пуним пра вом при ме ће но је да је реч о „посеб -
ном јези ку” којим су писа на и сва оста ла Попо -
ви ће ва дела (Мла ђе но вић 2005: 95). Тај је језик
опи сан као онај у којем пре о вла ђу је иди ом на -
шег вре ме на, са еле мен ти ма из ста ри не, језик
бли зак коло кви јал ном, са осо би на ма гово ра ра -
з ли чи тих дру штве них сло је ва, уз доста про вин -
ци ја ли за ма и жар го ни за ма, али и с еле мен ти -
ма деч јег вока бу ла ра и жар го на, сат кан од ми -
кро струк тур них еле ме на та (Исто: 94–95).

При ро да екс цер пи ра не гра ђе усло ви ла је да
у испи ти ва ну гра ђу осим фра зе о ло ги за ма буду
увр ште не и уста ље не фра зе (посло ви це, изре -
ке, афо ри зми и сл.), које се посма тра ју као фра -
зе о ло ги зми у ширем сми слу, а што је уоби ча је -
на прак са у нови јим раз ма тра њи ма засту пље -
но сти и функ ци је фра зе о ло ги за ма у књи жев -
ним дели ма.5 Ана ли зом су обу хва ће не само оне
фра зе које су пре тр пе ле одре ђе не изме не и раз -
ма тра не су засеб но.
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3 О Поповићевом „осло ба ђа њу јези ка” писао је и Душко
Бабић у сво јој моно гра фи ји посве ће ној драм ским дели ма
А. Попо ви ћа (1988).

4 Три дра ме наста ле по моде лу бај ке пре ми јер но су
изведенe у бео град ском Позо ри шту „Бошко Буха”: Пепе љу га
(1966, у режи ји М. Бело ви ћа), Црвен ка па (1968) и Сне жа на
и седам (уво зних) пату ља ка (1969, обе у режи ји Љ. Дра шки -
ћа). Обја вље не су тек 1986, под насло вом Три све тли це с
позор ни це („Вук Кара џић”, Бео град). Аутор ка илу стра ци ја
била је Мили ца Попо вић-Андри је (Mili ca Popo vić-Andri e ux),
а наслов Сне жа на и седам (уво зних) пату ља ка лишен је ин -
фор ма ци је о поре клу пату ља ка (Сне жа на и седам пату ља ка).

5 В. на при мер Вуче тић (2004), Пеши кан-Љушта но вић
(2009а, 2009б), Ушће бр ка (2014), Мила ди но вић (2020).



Да бисмо дефи ни са ли пред мет инте ре со ва -
ња сво га рада, тео риј ско раз ма тра ње је потреб -
но засно ва ти нешто шире од дефи ни са ња саме
језич ке поја ве која је у фоку су пажње. Буду ћи
да екс цер пи ра на гра ђа при па да сво је вр сној
фра зе о ло ги ји осо бе ног јези ка Алек сан дра По -
по ви ћа, нео п ход но је нај пре пока за ти шта је
пола зи ште, не би ли се тиме јасни је иста кле све
фине се и мај сто ри је свој стве не књи жев но је зич -
ком изра зу овог вели ког драм ског писца, дока -
за ног лого те та (Тодо рић 2012)6. Пред мет ана -
ли зе у овом раду биће упра во тран сфор ма ци ја,
одно сно моди фи ка ци ја фра зе о ло ги за ма7 и њи -
хо ва стил ска функ ци ја у драм ским бај ка ма Пе-
пе љу га, Црвен ка па и Сне жа на и седам пату љака.

Фра зе о ло ги зми (за које у лите ра ту ри нала -
зи мо и тер ми не: иди о ми, фра зе о ло шки обр ти,
фра зе ми, уста ље не кон струк ци је) јесу уста ље -
не језич ке једи ни це које се састо је од нај ма ње
две речи и има ју једин стве но зна че ње и једин -
стве ну син так сич ку функ ци ју која се поне кад
огле да и у томе да читав фра зе о ло ги зам може
да се заме ни јед ном реч ју (Дра ги ће вић 2007:
24–25). Ово одре ђе ње у вели кој мери се осла ња
на прет ход на запа жа ња, пре све га Анти це Ме -
нац (1970/71) и Јоси па Мате ши ћа (1982).8 А.
Ме нац, ипак, сма тра да чвр сту струк ту ру фра -
зе о ло ги за ма не тре ба посма тра ти стро го, буду -
ћи да су могу ће раз ли чи те врсте заме на9, али
опет у стро го одре ђе ним гра ни ца ма (1970/71: 3),
те се може гово ри ти о рела тив но уста ље ном
лек сич ком саста ву (Мрше вић-Радовић 1987: 21).

Наве де ним одре ђе њи ма Дра га на Мрше вић-
-Радо вић дода ла је и екс пре сив ну функ ци ју10

фра зе о ло ги за ма, као осо би ну бит ну за њихо во
дифе рен ци ра ње од срод них уста ље них струк -
ту ра, што је у вези са коно та тив ним (асо ци ја -
тив ним) зна че њи ма која се раз ви ја ју у фра зе о -
ло ги зми ма, а који ма се изра жа ва ју раз ли чи те

емо ци је и ста во ви говор ни ка (1987: 16–24). Бу -
ду ћи да могу бити заме ње ни јед ном реч ју, фра -
зе о ло ги зми се посма тра ју као део лек си ко на,
што није слу чај са уста ље ним фра за ма које „су
по струк ту ри рече ни це, а не рече нич ни кон сти -
ту ен ти” (Дра ги ће вић 2007: 40–41), о чему гово -
ри и Мате шић у свом пред го во ру (1982: V). 

Нај ва жни је карак те ри сти ке фра е о ло ги за ма
јесу, дакле, ста бил ност, чвр сто ћа, једин ство зна -
че ња. Међу тим, на осно ву оно га што је ре че но
о јези ку Алек сан дра Попо ви ћа (а у кон тек сту
про у ча ва ња њего вих драм ских дела за одра сле),
у њего вом књи жев но је зич ком изра зу фра зе о ло -
ги зми су под ло жни про ме на ма и декон струк -
ци ји, па и сво је вр сној деструк ци ји. То је разу -
мљи во ако се има у виду да је „језич ко ства ра -
ла штво […] откри ва ње и кори шће ње нових мо -
гућ но сти ком би но ва ња датих једи ни ца” (Bugar -
ski 1983: 163).

ЗМАЈЕВИ И ЈУНАЦИ НА СЦЕНИ 
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6 Тодо ри ће ва у моно гра фи ји Лудус и лого те зис Алек сан -
дра Попо ви ћа пока зу је како њего ви јуна ци „живе у јези ку”,
који је због тога „хипер тро фи ран до гро теск них раз ме ра”.

7 Овом поја вом у окви ру про у ча ва ња фра зе о ло ги за ма ба -
ви ла се Вла ди сла ва Петро вић на кор пусу јези ка нови на (1982;
1989: 117–128), зна чај но место посве ће но јој је и у радо ви -
ма о фра зе о ло ги зми ма у коме ди ја ма Јова на Сте ри је Попо -
ви ћа (Петро вић 1998), дра ма ма Душа на Кова че ви ћа (Ву че -
тић 2004), при по вет ка ма Мома Капо ра (Ушће бр ка 2014),
коме ди ја ма Алек сан дра Попо ви ћа (Мила ди но вић 2020), а
сво је место доби ла је и у моно гра фи ја ма посве ће ним фра -
зе о ло ги зми ма уоп ште (Мрше вић-Радо вић 1987; Менац 2007).

8 Обо је ауто ра исти чу чвр сту везу нераш чла њи ве гру пе
речи која има ново зна че ње у одно су на поје ди нач но зна че -
ње тих речи, те једин стве ну син так сич ку функ ци ју. 

М. Дешић на гра ђи из срп ских реч ни ка пока зу је да и
поје ди нач не речи могу бити у функ ци ји фра зе о ло ги зма, нпр.
гла вом – лич но, сâм, или: магла! – бежи, одла зи (1984: 54).

9 О томе в. у: Menac 1970/71; 2007; Дешић 1984; Мрше -
вић-Радо вић 1987; Петро вић 1989.

10 На екс пре сив ност ути чу нео бич ност лек се ме, упо тре -
ба мета фо ре, хипер бо ле, пара док са, кон тра ста, сли ко ви то
пове зи ва ње нео бич них, нео че ки ва них или немо гу ћих поја -
ва (Мрше вић-Радо вић 1987: 19–20).



Гра ђа за овај рад екс цер пи ра на је на сле де -
ћи начин – нај пре је узе та цело куп на фра зе о -
ло шка гра ђа, а затим је у аде кват ним реч ни ци -
ма про ве ра ва но при су ство, одно сно одсу ство
забе ле же них фра зе о ло ги за ма и уста ље них фра -
за. Кори шће ни су: фра зе о ло шки реч ни ци Јоси -
па Мате ши ћа (1982) и Ђор ђа Ота ше ви ћа (2012),
реч ни ци дати уз моно гра фи је Дра га не Мрше -
вић-Радо вић (1987: 149–156) и Анти це Менац
(2007: 214–253), затим Реч ник срп ског жар го на
(Ger zić 2012), Реч ник урба не сва ко дне ви це (Ћир -
ко вић 2016), реч ни ци РСА НУ, РЈА ЗУ, РМС (ше -
сто том ни и јед но том ни), те Рјеч ник Вука Ст.
Кара џи ћа, као и поје ди ни интер нет ски изво -
ри11. У гра ђу су ушли они при ме ри који су пре -
тр пе ли одре ђе не изме не у одно су на већ забе -
ле же не (било да су ти при ме ри наве де ни као
одред ни це у фра зе о ло шким реч ни ци ма или
изра зи у оста лим реч ни ци ма, или пак као по -
твр де зна че ња у РЈА ЗУ). Уоче но је без ма ло две
сто ти не ова квих при ме ра. При ро да и обим ово -
га тек ста не допу шта ју да се сви ино ви ра ни
фра зе о ло ги зми и изра зи набро је, а камо ли опи -
шу, сто га ће бити пред ста вље ни само они који
су се учи ни ли нај ре пре зен та тив ни јим. Тран с -
фор ма ци ја, одно сно моди фи ка ци ја фра зе о ло -
ги за ма, као део про це са сво је вр сног ино ви ра -
ња јези ка, посма тра на је са ста но ви шта стил ске
функ ци је и упо тре бе у раз ма тра ним драм ским
бај ка ма. Пред мет овог рада, дакле, није типо -
ло ги ја тран сфор ма ци је фра зе о ло ги за ма као та -
ква него испи ти ва ње књи жев но-стил ске функ -
ци је те тран сфор ма ци је у кон крет ном делу. За
потре бе рада уоче ни су и раз ма тра ни сле де ћи
поступ ци тран сфор ма ци је: суп сти ту ци ја и пе -
ри фра за, додат на детер ми на ци ја глав не речи у
фра зе му, редук ци ја фра зе, ства ра ње нових из -
ра за и нео че ки ва них поре ђе ња, али и деме та -

фо ри за ци ја, одно сно упо тре ба фра зе о ло ги за ма
у дослов ном зна че њу.

Суп сти ту ци ја је један од нај че шћих посту па -
ка тран сфор ма ци је фра зе о ло ги за ма при ли ком
које се јед на реч заме њу је дру гом реч ју или
гру пом речи, а да се зна че ње при том не мења,
осим што израз доби ја на екс пре сив но сти. По -
по вић врло често у реч ни ци ма забе ле же ну реч
заме њу је дру гом којом се не озна ча ва нужно
већи интен зи тет, али која носи у себи одре ђе ну
моди фи ка ци ју основ ног зна че ња, чиме се по -
сти же ефе кат изра зи ти јег исти ца ња прво бит ног
зна че ња. Тако, на при мер, ловац у Црвен ка пи
каже: „ноге ми се ско ча њи ле” (Ц, 22)12 уме сто
оче ки ва ног охла ди ле (Mate šić 1982, под нога).
Ти ме се, у сушти ни, пси хо со мат ски фено мен
„охла ди ти се од стра ха” пове зу је са физич ком
мани фе ста ци јом да се од пре ве ли ке хлад но ће
ноге ско ча ње, одно сно ’уко че од сту де ни’ (РМС,
под ско ча њи ти). Маће хин брат Токи-воки све
ради за сво ју сестру па тако каже: „вучем на
њену стра ну” (С, 48), уме сто да вуче на сво ју
(Mate šić 1982, под стра на). Када му се учи ни
да је ловац пре те рао у сво јим зах те ви ма, те да
је почео да него ду је, Токи-воки му заме ра: „за -
рин глао си се пре ви ше” (С, 53) јер је овај, очи -
то, пао у ватру (РСА НУ, изр. под ватра1), одно -
сно загре јао се и врућ је као рин гла. Истим
пово дом упо тре бље на је и фра за „сни зи мало
тем пе ра ту ру” (С, 53) одно сно охла ди (’учи ни ти
хлад ним, рав но ду шним, сти ша ва ју ћи нечи ји
занос, стра сти, узбу ђе ње, сми ри ти’ – РСА НУ,
под охла ди ти 3. а.), где је овај гла гол суп сти ту -
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11 Ови изво ри, попут сај та „Јези ко сло вац”, кори шће ни су
ради про ве ре зна че ња поје ди них фра зе о ло ги за ма, те утвр -
ђи ва ња њихо вог посто ја ња и ван ода бра ног кор пу са.

12 При ли ком цити ра ња или пара фра зи ра ња дело ва из
драм ских бај ки Алек сан дра Попо ви ћа у загра ди је дато по -
чет но сло во бај ке и број стра не.



и сан аде кват ном пери фра стич ном кон струк ци -
јом. Да пери фра за13 може бити ефект на види се
и онда кад ловац изра жа ва сво ју сум њу да ће
заи ста доби ти награ ду, пла ше ћи се да ће њего -
ви нало го дав ци „бити сум њи ча ви и твр ди кад
дође до испла те” (С, 59), одно сно да ће бити
тврд(и) на пари – врло ште дљив(и), шкрт(и)
(Mate šić 1982, под пара2). Суп сти ту ци ја се уоча -
ва у Попо ви ће вом кори шће њу обли ка ком па ра -
ти ва, одно сно супер ла ти ва уме сто уоби ча је ног
пози ти ва. Тако Црвен ка пи на дру га ри ца Иван -
ка није само глу па као кла да (Mate šić 1982, под
кла да), она је „глу пља и од нај глу пље нео те са -
не14 буко ве цепа ни це” (Ц, 12), а уз то се њени
недо ста ци још више исти чу, јер не само што
није добро дете из добре куће него је и „горе
дете из боље поро ди це” (Ц, 13). И када гово ри
о осе ћа њи ма, Попо вић води рачу на о нијан са -
ма, чиме тако ђе пости же одре ђе ни комич ни
ефе кат. Осе ћа ња су у Попо ви ће вим бај ка ма
пре на гла ше на, па се од сре ће не пла че већ Сне -
жа ни на маће ха „грца од сре ће”15 (С, 59). Врло
успео коми чан ефе кат пости же се и спа ја њем
раз ли чи тих живот них иску ста ва, па ађу тант у
Пепе љу ги каже да се ују тру нема где „дрм ну ти
ратлук на чач ка ли ци” (П, 150).16 Тако се успо -
ста вља асо ци ја тив на веза изме ђу ратлу ка на
чач ка ли ци који је био уоби ча је ни део риту а ла
испи ја ња кафе у кафа ни или посла сти чар ни ци
и испи ја ња жесто ког пића на брзи ну, с ногу.

Додат на детер ми на ци ја речи која је носи лац
зна че ња у фра зе му још је један посту пак којем
Попо вић при бе га ва ради исти ца ња зна че ња.
Тако је Иван ка глу па као „црна ноћ” (Ц, 12),
Токи-воки за под ми ћи ва ње кори сти „видан ма -
ли знак пажње” (С, 51),17 Сне жа ну ће про гу та ти
„нај ду бљи црни мрак” (С, 54; 65; 66). Попо вић
пока зу је да није све јед но ни да ли ћете у живо -
ту поди за ти ишта теже од каши ке или „сре бр -

не каши чи це за шлаг” (П, 101) – јасно је да је
ово дру го мно го еле гант ни је и лагод ни је, чега
се као живот ног кон цеп та Пепе љу га ужа са ва,
сања ре ћи при том о прин цу којег рође ни отац
поре ди са „кува ном пиле ћом ногом” (П, 126),
као да није довољ но да буде ’крут и непри ла го -
ђен’ (РСА НУ, изр. под нога) већ је и сла ба шан и
бле ду њав (на шта неми нов но асо ци ра кува на
пиле ћа ноги ца). 

Редук ци ја фра зе тако ђе ути че на про ме ну
њеног зна че ња, док реду ко ва ни део чува сво ја
обе леж ја (Мрше вић-Радо вић 1987: 60), али се
сва ка ко поја ча ва екс пре сив ност изра за. Попо -
вић поне кад скра ћу је посто је ће изра зе, зарад
интен зи фи ка ци је. У њего вим драм ским бај ка -
ма наи ла зи се на фра зем који се упо тре бља ва у
иро нич ном сми слу: „Идем, идем! Све трчим...”
(Ц, 29), где се изо ста вља њем уоби ча је ног па за-
пи њем нагла ша ва иро нич но зна че ње. Пепе љу -
ги на зла полу се стра њене при че кори сти на ба -
лу као сво је, а да би се иста кло да то што ради
није у реду упо тре бљен је део изра за про да ва -
ти што со ве – вара ти/лага ти слу же ћи се три -
ко ви ма (Mate šić 1982, под штос): „испри чај, не -
ка она после то про да на двор ском балу као сво -
је” (П, 105). Део фра зе о ло ги зма про ма ши ти за
коњ ски нокат – ирон. пре ви ше про ма ши ти гдје
је тре ба ло бити пре ци зан (Mate šić 1982, под
нокат) упо тре бљен је као мер на једи ни ца која
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13 В. Мрше вић-Радо вић 1987: 44.
14 Овде је можда реч о „кон та ми на ци ји” два, по сми слу

бли ска, фра зе о ло ги зма: бити глуп као кла да и бити нео те -
сан (неу љу дан, неци ви ли зо ван). 

15 Комич ну несра зме ру изме ђу осе ћа ња и пона ша ња
уоча ва и М. Мио чи но вић у дра ма ма за одра сле (1987: 28).

16 За гла гол дрм ну ти ни у јед ном од кон сул то ва них реч -
ни ка није забе ле же но зна че ње попи ти на брзи ну, с ногу које
суге ри ше позна ва ње кул ту ре и језич ко иску ство. О томе в.
Bilje ti na 2020: 3.

17 Овде се комич ни ефе кат додат но исти че упо тре бом
окси мо ро на.



зна чи упра во пре ви ше нече га, поја ча на дру гом,
по свој при ли ци изми шље ном „мер ном једи ни -
цом”, која је још већа: „за коњ ски нокат и мага -
ре ће уво, па ће госпо ђи ци Пепи ни цела нога без
пете ста ти у ципе ли цу...” (П, 159).18

Ства ра ње нових изра за, слич них посто је ћим
фра зе о ло ги зми ма,19 за потре бе сво јих тек сто -
ва, одно сно осли ка ва ње сво јих јуна ка, још је
јед на од одли ка Попо ви ће вог књи жев но је зич -
ког изра за. Тако, на при мер, фра зу шишај да те
не оши ша („Десно нека шиша да те не оши ша”
– Ц, 23) пове зу је кори сте ћи исту осно ву гла го -
ла, одно сно пер фек тив ни и импер фек тив ни
облик гла го ла шиша ти (чиме наста је сво је вр -
сна „бур леск на али те ра ци ја” коју Мир ја на Мио-
чи но вић исти че и као одли ку јези ка дра ме за
одра сле – 1987: 29), и њихо ва екс пре сив на зна -
че ња: 1) оши ша ти екс пр. ’оти ма ју ћи, пљач ка -
јући оста ви ти без нов ца, мате ри јал них доба -
ра, огу ли ти, опе ље ши ти, опљач ка ти (неко га)’ –
РСА НУ, под оши ша ти I. 1. в. екс пр.; 2) ’шиша -
ти – у наше доба гово ри се у зна че њу пра во и
брзо ићи’ – РЈА ЗУ, под шиша ти b. у пре не се -
ном сми слу c.); ’јури ти бесо муч ном брзи ном,
про ју ри ти, не оба зи ра ти се на дру ге (ни на ко -
га), пре ти ца ти’ (Ћир ко вић 2016). Да је ефект на
веза успо ста вље на на нивоу зву ча ња (чини се и
само због њега), потвр ђу је чиње ни ца да у тој
репли ци, која се завр ша ва лео ниј ском ри мом:
„Шта то миче кроз шибљи че” (Ц, 23), вук из
Црвен ка пе гово ри у сти хо ви ма, те да је било ва -
ж но наћи риму и укло пи ти је са жеље ним зна -
че њем. На овај начин Попо вић ефект но „из је -
зич ког мате ри ја ла про из во ди смех” (Мио чи но -
вић 1987: 27). Спа ја њем два фра зе ма наста ла је
осо бе на сен тен ци о зна изја ва Сне жа ни не маће -
хе: „изго вор који пара вре ди док не избле ди” (С,
59) – пара фра зи ра ју ћи зна че ње речи изго вор из
Реч ни ка САНУ, ’оно што неко наво ди као оправ -

да ње, не откри ва ју ћи пра ве раз ло ге’, има велику
вред ност док не осла би (РСА НУ, под изго вор 3).

Поре ђе ње је јед на од нај јед но став ни јих, Але -
к сан дру Попо ви ћу чини се оми ље ни јих, стил -
ских фигу ра. Оно се засни ва на поре ђе њу јед -
ног еле мен та дру гим, на осно ву бар јед не зајед -
нич ке осо би не, при чему је та зајед нич ка осо -
би на нај ва жни ји еле мент од којег зави си да ли
је поре ђе ње склад но, одно сно да ли је успе ло
(Popo vić 2007: 551). Упра во тај сре ди шњи еле -
мент поре ђе ња пред ста вља извор ино ва ци је у
Попо ви ће вим тек сто ви ма. Тако Црвен ка пи на
мама кори њену дру га ри цу Иван ку да ће оста -
ти „за сва вре ме на без зна ња, а то је исто као да
коли ца оста ну без точ ки ћа” (Ц, 12) – дакле
нефунк ци о нал на и бес ко ри сна. Ако пође мо од
фра зе ма нису кому сви точ ко ви на мје сту (Ma-
te šić 1982, под точак), са зна че њем ’не бити
нор ма лан, бити буда ласт/шашав/луд’, онда се
зна че ње Попо ви ће вог поре ђе ња може про ши -
ри ти на то да онај ко оста не без обра зо ва ња
бива не само нефунк ци о на лан већ и мен тал но
оште ћен, у нај бо љем слу ча ју нео зби љан. Сне -
жа ни на маће ха није љута као рис (Mate šić 1982,
под љут), али јесте „бесна [...] као побе сне ла
мач ка” (С, 61). При де ви бесан, одно сно побе снео
интен зив ни јег су зна че ња од при де ва љут (’врло
љут, раз ја рен’ – РСА НУ, под бесан 2.а.), који би
се у овом кон тек сту могао посма тра ти као неу -
тра лан. Осим тога, ако се у виду има узраст
реци пи је на та20, зна че ње син таг ме „побе сне ла
мач ка” сва ка ко им је бли же од зна че ња пој ма
рис. Не би ли нама ми ла Сне жа ну да јој отво ри,
маће ха се жали на жеђ: „Уста су ми сува као
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18 Ово би могаo бити и рефлекс комич них мера које се
кори сте у деч јој игри Царе, царе, коли ко је сати.

19 О овој врсти кон та ми на ци је фра зе о ло ги за ма в. Петро -
вић 1982: 104.

20 В. „Чита лач ки афи ни те ти у разним фаза ма дје тињ ства”
(Vuko vić 1996: 37–51).



церо ва кора” (С, 71), додат но исти чу ћи: „Грло
ме пече као да сам про гу та ла аспи рин без воде”
(С, 71). Ова гра да ци ја пола зи од нечег ван деч -
јег иску ства, буду ћи да је за њено раз у ме ва ње
потреб но зна ти да је цер дрво изра зи то хра па -
ве, испу ца ле коре,21 и наста вља се нечим бли -
ским потен ци јал ном деч јем иску ству – гута њем
лека без воде – чиме се дожи вљај тог осе ћа ја
интен зи ви ра. 

Још јед но поре ђе ње важно је иста ћи, буду ћи
да је пот пу но у скла ду са Попо ви ће вим књи -
жев но је зич ким изра зом. У Пепе љу ги, гро фи ца
Кроф ни ца, пле шу ћи са царем, каже: „као да сте
целог живо та само пар кет жицом стру га ли” (П,
127). Овде се уоча ва Попо ви ће во позна ва ње
занат ске тер ми но ло ги је и уоп ште зана та,22 ка -
рак те ри стич но и истак ну то када је реч о њего -
вим драм ским дели ма за одра сле.23

Како у сво јим дра ма ма про мо ви ше окре та -
ње при ро ди, здрав начин живо та, тра ди ци о нал -
не вред но сти и повра так на село, нерет ко у
поре ђе њи ма кори сти еле мен те који су у скла -
ду са тим: „он има у нови на ма три ступ ца као
три каи ша ужич ке сла ни не (кур зив М. З.)” (Ц, 13)
– слич ност новин ског ступ ца и каи ша је јасна,
али ино ва тив но је про стор но лока ли зо ва ње
каи ша сла ни не у Ужи це. Про стор на лока ли за -
ци ја с наво ђе њем кон крет них топо ни ма јед на
је од основ них раз ли ка изме ђу усме них бај ки
(које су пред ло шци Попо ви ће вих драм ских бај -
ки), које карак те ри ше апстракт ност и уоп ште -
ност про сто ра и вре ме на, и аутор ске бај ке, која
се често везу је за кон крет не лока ли те те и исто -
риј ске пери о де (в. Пеши кан-Љушта новић 2009в:
9–28). Уво ђе њем атри бу ци је Попо вић недво -
сми сле но кон кре ти зу је про стор деша ва ња Сне -
жа не и седам пату ља ка, што је јед на од основ -
них раз ли ка изме ђу усме не и аутор ске бај ке (в.
Пеши кан-Љушта но вић 2007). Здра вље се про -

мо ви ше и спа ја њем два ауто ном на фра зе ма –
„да га лупиш по јед ном обра зу, дру ги би му
пукао!... Што се каже: пуца од здра вља!” (С, 81).
У првом при ме ру веза је, због гла го ла пуца ти,
успо ста вље на изме ђу два фра зе ма раз ли чи та
по сми слу. Први озна ча ва гоја зну осо бу пу -
начких обра за, па тако, на при мер, и код Срем -
ца у Поп Ћири и поп Спи ри сто ји: „Кра ву је му -
зла Жу жа слу шки ња, здра ва јед на дун да једрих
обра за, што кажу: да уда риш по јед ном, прснуо
би онај дру ги!” (Сре мац 2011: 50, кур зив М. З.).
Дру ги, пуца ти од здра вља, зна чи ’бити вео ма
здрав, бити одлич на здра вља’ (Mate šić 1982, под
здра вље). Тиме је на изве стан начин извр ше на
и деме та фо ри за ци ја24 пото њег изра за. 

Деме та фо ри за ци ја, као осо би на деч јег ми -
шље ња, види се и у сво је вр сном деком по но ва -
њу посло ви це ’кад мач ка код куће није, онда се
миши весе ле’ (РСА НУ, под миш НПосл.): „могу
да играм коло као што игра ју мише ви кад у
кући нема мач ке” (вук, Ц, 23). Уво ђе ње поред -
бе ног везни ка и упо тре ба пре зен та све до че да
се пре не се но зна че ње посло ви це да без гла ве
поро ди це не посто ји ред у кући, одно сно да без
чвр сте соци јал не хије рар хи је у зајед ни ци вла -
да неред заме њу је буквал ном сли ком мише ва
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21 Шта ви ше, чешће је поре ђе ње „груб као церо ва кора”,
или иро нич но: „нежан као церо ва кора”, док се као уоби ча -
је но поре ђе ње за суво ћу обич но кори сти сува дре но ви на.

22 Пар кет се могао репа ри ра ти тако што се оште ће ни
повр шин ски слој стру гао жицом при чвр шће ном за сто па ла.

23 Дета љан пре глед зана та и при па да ју ће тер ми но ло ги је
в. у Мио чи но вић 1987: 23–24.

24 Деме та фо ри за ци ја је јед на од бит них одли ка деч јег раз -
ми шља ња буду ћи да они мисле о ства ри ма и поја ва ма из
мате ри јал ног све та (Čukov ski 1986: 70).

Дија лог у којем се набра ја шта све може да уби је (дуг мад,
ципе ле, доса да...) један је од нај е фект ни јих у овој дра ми, са
врло успе лом игром речи ма у чијој осно ви је деме та фо ри -
за ци ја, карак те ри стич на и за Попо ви ће ве тек сто ве наме ње -
не одра сли ма (Тодо рић 2012: 177–194).



који кроз кућу игра ју коло. Тако ђе, пита ње смр -
ти у Сне жа ни и седам пату ља ка реша ва се на
сли чан начин – њу би могла да уби је доса да или
про ма ја25 (С, 52), али је на кра ју ипак уби ја
ружно ћа (С, 75; 77; 78; 79).

Посто је у тек сту, међу тим, и они изра зи за
које се не може с поу зда но шћу твр ди ти да ће
деци бити јасни. За два се може рећи да има ју
изве сну ерот ску коно та ци ју – „блу зе на њима
пуца ју, тако су лепе и здра ве” (С, 81) и „ја ћу
уве ну ти као што вене дуња у фио ци” (П, 113).
У првом је реч о затег ну тим блу за ма на једрим
девој ка ма, док је у дру гој реч о пара фра зи сти -
хо ва: „Истру ли ми дуња у фио ци / мој је дра ги
код Дра же у вој сци”,26 чиме се алу ди ра нa не -
мо гућ ност љубав ног сусре та због вој не слу жбе
мома ка, док у бај ци мар ки за Лиза (сли ка која
ожи вља ва и испу ња ва Пепе љу ги ну жељу) пати
јер желе да је уда ју за ста рог и ружног чове ка.
Изве сна сек су ал на алу зи ја посто ји и у Иван ки -
ној репли ци: „Откуд сам му дала?... Нисам му
дала! [...] Узео би и мене,27 да ја нисам ура ди -
ла сва ко ја ке фискул ту ре” (Ц, 33) – која је бли -
ска Бетел хај мо вом (Bru no Bet tel he im) тума че -
њу Црвен ка пе (1979: 187–188). Ова ква се алу зи -

ја наслу ћу је и у лов че вом опре де ље њу да лови
ауто гра ме филм ских тигри ца и позо ри шних
ла ви ца (С, 54) – вели ких мача ка (мач ка – ’згод -
на атрак тив на жена’ – Гер зић 2012), док про -
стор њего вог лова – џун гла на асфал ту (С, 54) –
упу ћу је на Хју сто нов (John Huston) филм ноар
из 1950 (The Asp halt Jun gle), који сва ка ко не при -
па да фил мо гра фи ји за децу.28

Израз „нечит ка ко мини стар ски пот пис” (С,
47) ина чи ца је уоби ча је ног нечи так као лекар -
ски пот пис, али се у пот пу но сти укла па у Попо -
ви ће во раз бај че ње и посту пак оса вре ме ња ва ња
и акту е ли за ци је (Мла ђе но вић 2005: 97), у наве -
де ном при ме ру у виду уво ђе ња сва ко днев не
поли тич ке ситу а ци је, где мини стри само пот -
пи су ју раз ли чи та акта и зако не. Овде при па да -
ју и изра зи наше је цар ство пред ликви да ци јом
(П, 139) и пасти под при нуд ну упра ву (Исто). 

* * *

Фра зе о ло ги ја се посма тра као „један од нај -
ва жни јих изво ра за рекон струк ци ју језич ке сли -
ке све та” (Мрше вић-Радо вић 2008: V). Алек сан -
дар Попо вић обли ко вао је свет сво јих дра ма
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25 Инте ре сант но је да уоби ча је ни и рас про стра ње ни фра -
зе о ло ги зам „уби ће (те) про ма ја” није забе ле жен ни у јед ном
од кон сул то ва них реч ни ка, иако је несум њи во у упо тре би, о
чему све до чи и низ пода та ка на интер не ту. Кад се у Goo gle
пре тра жи вач уку ца ју речи „про ма ја” и „Срби” доби је се пре -
ко 30.000 резул та та о томе зашто се Срби (не) пла ше про -
маје.

26 <https://www.youtu be.com/watch?v=x7iGQwvG8NY>
Уве ну ће/тру ље ње воћа, јабу ка или дуња, јавља се као

мотив и у ста ри јој усме ној лири ци, на при мер, у Вуко вој
збир ци: „Ој Фран цу зу, царе сило ви ти! /„Пуштај мом ке, оста -
ше девој ке; / „Потру ну ше гуње и јабу ке, /„И кошу ље зла том
наве зе не” (СНП I: бр. 347). Овде је јасна даров на, свад бе на
функ ци ја овог воћа, а недво сми сле но је засве до че на и уло га
дуње и јабу ке као љубав ног дара и ерот ског сим бо ла (дево -
јач ка недра у словенскоj анти те зи мири шу „или дуњом, ил’
неран џом”).

27 Ова нас рече ни ца (нај пре ’дати коме’ – вулг. при ста ти
на сек су ал ни однос (о жени), пода ти се – РСА НУ, под дати I.
1. г., а затим ’узе ти кога’ – ’оба ви ти сек су ал ни чин’ – пре ма
гл. има ти 4. г., РСА НУ) упу ћу је на Перо о ву вер зи ју бај ке у
којој Црвен ка па без пого во ра леже без оде ће поред вука
који, како каже, има вели ке руке да је боље загр ли, што, пре -
ма Бетел хај му, ништа не пре пу шта машти, а од Црвен ка пе
чини поср ну лу девој ку (1979: 187–188). Да ли су и у коли кој
мери Попо ви ћу биле позна те ране вер зи је ове бај ке, није
позна то.

28 У наве де ним при ме ри ма, као и у дра ма ма за одра сле,
од јасног говор ног зна ка Попо вић пра ви више сло јан тек сту -
ал ни знак (Бабић 1988: 34), чије тума че ње под ле же и субјек -
тив ном и колек тив ном иску ству исто вре ме но – „Сва ки исказ
’вуче’ за собом мно штво рефе рен ци јал них поља из раз ли чи -
тих сфе ра лич ног и колек тив ног иску ства”, са озна ча ва ња је
пре шао на суге ри са ње (Исто: 62–64). 



црпе ћи гра ђу и прин ци пе из народ ског духа,29

при чему се свет народ ног кре ће „од раз ли чи -
тих обли ка усме не књи жев но сти, пре ко оби ча -
ја, веро ва ња и пре да ња, до ново ком по но ва ног,
шла гер ског кич-мен та ли те та” (Бабић 1988: 27).

Ако се посма тра начин на који је Попо вић
ино ви рао фра зе о ло ги зме и уста ље не фра зе
упо тре бље не у тек сто ви ма сво јих драм ских бај -
ки, види се да је све пре ко мер но, хипер бо ли са -
но, пре на гла ше но, што је у скла ду са екс пре -
сив но шћу уоче ном и у јези ку њего вих драм -
ских тек сто ва за одра слу публи ку, али, уне ко -
ли ко нео че ки ва но, и са сли ком све та која у тим
тек сто ви ма доми ни ра. Врло је важна чиње ни -
ца да је пре о бли ко ва њем фра зе о ло ги за ма и
уста ље них фра за успео и да их учи ни бли жим
при мар ним реци пи јен ти ма – деци, посе жу ћи
за еле мен ти ма из деч је сва ко дне ви це, а да при -
том, што је још и важни је, свој израз не уше ће -
ри и не пате ти зу је, него да оста не веран себи и
сво јој глав ној теми, а то је срп ско дру штво дру -
ге поло ви не XX века. Зајед нич ка нит везу је ове
две Попо ви ће ве ства ра лач ке сфе ре – њего во
уви ђа ње и исти ца ње људ ске потре бе за задо во -
ље њем основ них нагон ских потре ба (оно што
Љиља на Пеши кан-Љушта но вић исти че деви зом
из Чара пе од сто петљи: „У се, на се и пода се”
– 2017: 19) и, исто вре ме но, згра жа ва ње над тим.
Иако тај слој тек ста до деце не допи ре, сва ка ко
га уоча ва ју одра сли чита о ци и гле да о ци (који
су у прат њи деце) и он, као и овом при ли ком,
отва ра мно ге могућ но сти тума че ња. За хва љу ју -
ћи више слој но сти тран сфор ми са них изра за
(било по струк ту ри било по упо тре би у датом
кон тек сту), Попо вић је успео да од сво јих драм -
ских бај ки, као што је при ме тио Петар Волк,
напра ви заба ву за целу поро ди цу (Volk 2002).

ИЗВО РИ

РЈА ЗУ: Rječ nik hrvat sko ga ili srp sko ga jezi ka, I–XXI II. Za-
greb: Jugo sla ven ska aka de mi ja zna no sti i umjet no sti,
1880–1976.

Рјеч ник: Срп ски рјеч ник исту ма чен њемач ки јем и
латин ски јем рије чи ма. Ску пио га и на сви јет издао
Вук Стеф. Кара џић. У Бечу: У штам па ри ји јер мен -
ско га нама сти ра. 1852. Бео град: Нолит, 1977.

РМС: Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног јези ка, I–VI.
Нови Сад – Загреб: Мати ца срп ска – Мати ца хрват -
ска, 1967–1976. 

РМСа: Реч ник срп ско га јези ка. Нови Сад: Мати ца срп -
ска, 2007.

РСА НУ: Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и народ ног
јези ка, I–XXI. Бео град: Инсти тут за срп ски језик
САНУ. 1959–.

СНП I: Вук Стeф. Kaрaџић. Српскe нaрoднe пјeсме. Kњи-
гa првa (1841). Сaбрaнa дeлa Вукa Kaрaџићa. При -
ре дио Влaдaн Нeдић. Бeoгрaд: Про све та, 1975.

Сре мац, Сте ван. Поп Ћира и поп Спи ра. У: Сте ван Сре -
мац. При ре дио Горан Мак си мо вић. Анто ло гиј ска
еди ци ја Десет веко ва срп ске књи жев но сти, књ. 42.
Нови Сад: Изда вач ки цен тар Мати це срп ске, 2011.

Popo vić, Alek san dar. Tri sve tli ce s pozor ni ce. Ilu stra ci je:
Mili ca Popović-Andri e ux. Beo grad: Vuk Kara džić, 1986. 

ЛИТЕ РА ТУ РА

Бабић, Душко. Позо ри ште ира ци о нал ног. Сту ди је о
дра ми Алек сан дра Попо ви ћа. Нови Сад: Мати ца срп -
ска, 1988.

Вуче тић, Јасми на. Фра зе о ло ги ја у дра ма ма Душа на
Кова че ви ћа. При ло зи про у ча ва њу јези ка, 35. Нови
Сад: Одсек за срп ски језик и лин гви сти ку Фило зоф -
ског факул те та у Новом Саду (2004): 231–285.

Дешић, Мило рад. Кри те ри ју ми за одре ђи ва ње фра зе -
о ло ги за ма у рјеч ни ци ма савре ме ног срп ско хр ват -
ског јези ка. Лек си ко гра фи ја и лек си ко ло ги ја: збор ник
радо ва. Нови Сад – Бео град: Мати ца срп ска – Инсти -
тут за срп ско хр ват ски језик САНУ, 1984, 53–67.

Дра ги ће вић, Рај на. Лек си ко ло ги ја срп ског јези ка. Бео -
град: Завод за уџбе ни ке, 2007.

ЗМАЈЕВИ И ЈУНАЦИ НА СЦЕНИ 

132 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/02

29 В. о томе: Селе нић (1977: LXI I–LXV), Бабић (1988: 27–
36), Пеши кан-Љушта но вић (2009а).



Љушта но вић, Јован. Живе ти међу крхо ти на ма све та.
У: Алек сан дар Попо вић. При ре дио Јован Љушта но -
вић. Анто ло гиј ска еди ци ја Десет веко ва срп ске књи -
жев но сти, књ. 80. Нови Сад: Изда вач ки цен тар Ма -
ти це срп ске, 2015, 7–24.

Мила ди но вић, Јеле на. Фра зе о ло ги зми у дра ма ма Алек -
сан дра Попо ви ћа. Завр шни рад на мастер ака дем -
ским сту ди ја ма срп ског јези ка и књи жев но сти. Уни -
вер зи тет у Новом Саду, Фило зоф ски факул тет, 2020.
<http://rema ster.ff.uns.ac.rs/mate ri jal/puni rad/Ma-
ster_rad_20200721_sjk_230068_2017.pdf> 6. 2. 2022. 

Мио чи но вић, Мир ја на. Пред го вор, у: Алек сан дар По -
по вић. Иза бра не дра ме. При ре ди ла Мир ја на Мио чи -
но вић. Бео град: Нолит, 1987, 5–29.

Мла ђе но вић, Мили во је. Сцен ске бај ке Алек сан дра Попо-
ви ћа. Нови Сад: Позо ри шни музеј Вој во ди не, 2005.

Мрше вић-Радо вић, Дра га на. Фра зе о ло шке гла гол ско-
-име нич ке син таг ме у савре ме ном срп ско хр ват ском
јези ку. Бео град: Фило ло шки факул тет Бео град ског
уни вер зи те та, 1987.

Мрше вић-Радо вић, Дра га на. Фра зе о ло ги ја и наци о -
нална кул ту ра. Бео град: Дру штво за срп ски језик и
књи жев ност Срби је, 2008.

Ота ше вић, Ђор ђе. Фра зе о ло шки реч ник срп ског јези ка.
Лин гви стич ке еди ци је. Еди ци ја „Мали реч ни ци”,
књ. 3. Нови Сад: Про ме теј, 2012.

Петро вић, Вла ди сла ва. Неки типо ви тран сфор ма ци ја
фра зе о ло шких изра за у јези ку нови на. Збор ник за
фило ло ги ју и лин гви сти ку, XXV/2 (1982): 103–111.

Петро вић, Вла ди сла ва. Новин ска фра зе о ло ги ја. Нови
Сад: Књи жев на зајед ни ца Новог Сада, 1989.

Петро вић, Вла ди сла ва. Упо тре ба фра зе о ло ги је у коме -
ди ја ма Јова на Ст. Попо ви ћа. Збор ник Мати це срп -
ске за фило ло ги ју и лин гви сти ку, LXI/2 (1998): 103–
111.

Пеши кан-Љушта но вић, Љиља на. Усме на и аутор ска
бај ка у наста ви. Уна пре ђи ва ње наста ве срп ског јези -
ка и књи жев но сти. Нови Сад: Фило зоф ски факул -
тет, 2007: 36–58.

Пеши кан-Љушта но вић, Љиља на. Крат ке говор не фор -
ме у Нуши ће вој ’Госпо ђи мини стар ки’. У: Кад је би-
ла кне же ва вече ра? Нови Сад: Позо ри шни музеј Вој -
во ди не, 2009а, 17–30.

Пеши кан-Љушта но вић, Љиља на. Упо тре ба сабље ди -
ми  ски је – ресе ман ти за ци ја фол клор них фор ми у

раним фар са ма Алек сан дра Попо ви ћа, у: Кад је била
кне же ва вече ра? Нови Сад: Позо ри шни музеј Вој во -
ди не, 2009б, 53–64.

Пеши кан-Љушта но вић, Љиља на. Усме но у писа ном.
Бео град: Бео град ска књи га, 2009в.

Пеши кан-Љушта но вић, Љиља на. Дина мич но огле да ло
кул ту ре – срп ска дра ма у дру гој поло ви ни 20. века.
Срп ска драм ска књи жев ност данас. Срп ска књи жев -
ност за децу данас: окру гли сто. Ур. Миро Вук са но -
вић. Нови Сад: Срп ска ака де ми ја нау ка и умет но -
сти, Огра нак, 2017, 13–29.

Тодо рић, Гор да на. Лудус и лого те зис Алек сан дра Попо -
ви ћа. Нови Сад: Позо ри шни музеј Вој во ди не, 2012.

Ћир ко вић, Симо Ц. Реч ник урба не сва ко дне ви це: кули -
се пред лицем вре ме на. Бео град: HERA e du, 2016.

Ушће бр ка, Боја на С. О фра зе о ло ги ји у при по вет ка ма
Мома Капо ра. Детињ ство – Часо пис о књи жев но сти
за децу, XL/4 (2014): 41–51.

Betel hajm, B. Zna če nje baj ki. Pre veo Bran ko Vuči će vić.
Beo grad, Jugo sla vi ja – Pro sve ta, 1979.

Bilje ti na, Jele na. Doslov na i pre ne se na zna če nja gla go la
jede nja i pije nja u engle skom i srp skom jezi ku: kog ni tiv -
no lin gvi stič ka ana li za. Dok tor ska diser ta ci ja. Uni ver zi -
tet u Novom Sadu, Filo zof ski fakul tet, 2020. <https://
www.cris.uns.ac.rs/Dow nlo ad Fi le Ser vlet/Diser ta ci ja16
1415341642330.pdf?con trol Num ber=(BISIS)117601
&file Na me=161415341642330.pdf&id= 17534&sour -
ce=NaR DuS&lan gu a ge=sr> 7. 2. 2022. 

Bugar ski, Ran ko. Lin gvi sti ka o čove ku. Beo grad: Pro sve -
ta, 1983.

Čukov ski, Kor nej. Od dru ge do pete. Beo grad: Zavod za
udž be ni ke i nastav na sred stva, 1986.

Ger zić, Bori voj. Reč nik srp skog žar go na (i žar go nu srod nih
reči i izra za). Beo grad: SA, 2012.

Mate šić, Josip. Fra ze o loš ki rječ nik hrvat sko ga ili srp skog
jezi ka. Zagreb: IRO Škol ska knji ga, 1982.

Menac, Anti ca. O struk tu ri fra ze o lo gi zma. Jezik – Časo -
pis za kul tu ru hrvat sko ga knji žev nog jezi ka, XVI II/1
(1970/71): 1–4.

Menac, Anti ca. Hrvat ska fra ze o lo gi ja. Zagreb: Knji gra,
2007.

Popo vić, Tanja. Reč nik knji žev nih ter mi na. Beo grad: Logos
art, 2007.

ТРАНСФОРМАЦИЈА ФРАЗЕОЛОГИЗАМА У ДРАМСКИМ БАЈКАМА А. ПОПОВИЋА И ЊЕНА СТИЛСКА ФУНКЦИЈА

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/02   133



Volk, Petar. Pisci naci o nal nog tea tra. Beo grad: Muzej po-
zo riš ne umet no sti Srbi je, 1995. Pro je kat Rast ko <https:
//www.rast ko.rs/dra ma/pvolk-pisci/pvolk-pisci.html>
8. 2. 2022.

Vuko vić, Novo. Uvod u knji žev nost za dje cu i omla di nu.
Pod go ri ca: Уни рекс, 1996.

КОН СУЛ ТО ВА НИ САЈ ТО ВИ

<https://jezi ko slo vac.com/word/vl15>
<https://lek si kon.thin king-gar ment.com >
<https://www.imdb.com/title/tt0042208/?ref_=fn_al_tt_1>
<https://www.youtu be.com/watch?v=x7iGQwvG8NY>

Mile na S. ZORIĆ

TRAN SFOR MA TION OF PHRA SE O LO GISMS
IN ALEK SAN DAR POPO VIĆ’S DRA MA TIC

FAIRY TALES AND ITS STYLISTIC 
FUN CTION

Sum mary

Alek san dar Popo vić is one of our most impor tant
playwrights of the 20th cen tury, who se exten si ve oeu vre
also inclu des plays inten ded for chil dren. In this paper,

we will con si der his three dra ma tic fairy tales (Snow Whi -
te and the Seven Dwarfs, Cin de rel la, and Lit tle Red Riding
Hood), i.e. cer tain lin gu i stic spe ci fics in them. So far, in
the lite ra tu re which analyses the lan gu a ge of the se
works, it is sta ted that it is spe ci fic, but it is not expla i -
ned why this is so, and in addi tion, it is vie wed in the
same vein as the lan gu a ge of Popo vic’s dra ma tic texts
inten ded for adult audi en ces, whe re the soun ding, as sta -
ted, takes pre ce den ce over mea ning. By care fully rea ding
the abo ve-men ti o ned dra ma tic fairy tales, as well as in
the pre vi o us rese arch, we came to the con clu sion that
the case, when it comes to the use of lan gu a ge, could be
somew hat dif fe rent. We beli e ve that the spe ci fic use of
phra se o logy that Popo vić decom po ses and re-cre a tes for
the needs of the plays gives a cer tain kind of dynamism
to the lan gu a ge of the se texts. Namely, phra se o lo gisms
are, by defi ni tion, esta blis hed lin gu i stic units that con -
sist of at least two words and have a uni que mea ning,
whe reby neit her the order of words nor the words them -
sel ves in them can be chan ged, but can be repla ced by
one word. The aim of this paper is to show what is Popo -
vić’s atti tu de towards phra se o lo gisms, in what way phra -
se o lo gisms have been tran sfor med, and what is the fun -
ction of newly cre a ted phra se o lo gisms and other phra ses
in the lan gu a ge of the abo ve-men ti o ned dra ma tic fairy
tales.

Keywords: dra ma tic fairy tales by Alek san dar Popović,
phra se o logy, phra se o lo gisms, tran sfor ma tion of phra se -
o lo gisms
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САЖЕ ТАК: Рад се бави раз ма тра њем бај ко ви тих и
драм ских еле ме на та у позо ри шном кома ду за децу
Бај ка о јар цу, позна тог руског писца и дра ма тур га
Саму и ла Јако вље ви ча Мар ша ка. Реч је о крат ком поет -
ском тек сту, чији наслов већ на почет ку суге ри ше
атмос фе ру има ги нар ног и чуде сног, а који је писан
пре ма одре ђе ним бај ко ви тим моде ли ма и архе тип ској
матри ци пред ста вља ња суко ба добра и зла. При су ство
бај ке и њених свој ста ва, као и поје ди ни рефлек си фол -
клор ног насле ђа (народ на веро ва ња, успа ван ка, мит)
пока зу ју да је усме на тра ди ци ја зна ча јан кон сти ту ти -
ван сег мент руске дра ме за децу и, запра во, њен зајед -
нич ки име ни тељ. Игра и поу ка, тако ђе, додат но обо -
га ћу ју цело куп ну драм ску струк ту ру и умет нич ко зна -
че ње овог интри гант ног и дина мич ног кома да.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: бај ка, дра ма, пое ти ка, фан та сти -
ка, стил, моти ви

Увод

Позна ти ји и при зна ти ји као песник и један
од родо на чел ни ка совјет ске/руске лите ра ту ре
за децу и мла де, Саму ил Јако вље вич Мар шак
(Саму и ло Яковле вич Мар шак, 1887–1964) ипак
није оства рио круп ну пре крет ни цу у драм ским
пое ти ка ма и ства ра лач ким ино ва ци ја ма, буду -
ћи да је, углав ном, остао при вр жен тра ди ци о -
нал ном изра зу и мора ли стич ко-дидак тич ким
тен ден ци ја ма иска за ним у мани фест ном при -

ло гу О вели кој књи жев но сти за мале,1 у коме се
бавио тео риј ским раз ма тра њи ма и пое ти ком
књи жев но сти за децу. „Осни вач руске деч је ли -
те ра ту ре”, како га је Гор ки сво је вре ме но нази -
вао, писао је пое зи ју за децу и одра сле, сце -
нари ја и књи жев ну кри ти ку, а бавио се и пре -
во ди ла штвом са неко ли ко јези ка. У сарад њи
са пое те сом Е. Васи љев ном (Ели за ве та Ива нов -
на Васильева-Дми три е ва) обја вио је бај ко ви те
драм ске игре Позо ри ште за децу (Теа тр для
детей, 1922). Из низа њего вих драм ских кома -
да издва ја се Бај ка о јар цу која је неве ли ког оби -
ма, али врло карак те ри стич на и при јем чи ва по
сво јој жан ров ској поли ва лент но сти.

У гра фич ком и мело дич ком сми слу при -
мећу је се изве сна стро фич ка неу јед на че ност
(стих, дво стих, катрен, сести на, окта ва, деци -
ма), као и сти хов на хете ро ме три ја (пете рац,
осме рац, деве те рац, десе те рац), што сва ка ко не
тре ба схва ти ти као ства ра лач ки недо ста так већ
пре као сло бо дан однос пре ма рима ма и рит му,
одно сно поку шај да се постиг не већи сте пен
дина мич но сти и изра жај не спон та но сти. Такво
наче ло сло бо де, уоста лом, у вели кој мери ка -
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рак те ри ше и одре ђу је ско ро цело ку пан пе снич -
ки Мар ша ков опус наме њен деци и мла ди ма, у
коме доми ни ра ју луди стич ки, паро дич ки и ху -
мо ри стич ки еле мен ти. Њего ва бај ка у сти ху,
међу тим, зах те ва крат ку гене зу ове нео бич не и
рет ке фор ме.

Наи ме, један од зачет ни ка бај ке у сти ху у
руској и свет ској књи жев но сти сва ка ко је А. С.
Пушкин (1799–1837), који је аутор сле де ћих
шест дела овог жан ра: „Бај ка о попу и њего вом
над ни ча ру Бал ди” (1830), „Бај ка о медве ди ма”
(1830, недо вр ше на), „Бај ка о цару Сал та ну”
(1831), „Бај ка о риба ру и риби ци” (1833), „Бај -
ка о мртвој царев ни” (1833) и „Бај ка о злат ном
петли ћу” (1834).

Очи глед но је да су Пушки но ве поет ске бај ке
за децу биле прет ход ни ца и узор не само Мар -
ша ку већ и мно гим дру гим руским и свет ским
писци ма за децу. То доне кле потвр ђу је и ово
Мар ша ко во запа жа ње:

Пушки но ва бај ка је пра ви наслед ник народ не
бај ке. Док је Жуков ски из народ не бај ко ви те пое -
зи је узи мао темат ску осно ву и нео бич не, фан та -
стич не узо ре, Пушки на је при вла чи ла не само
фабу ла и спо ља шња фор ма руске бај ке, већ и
реа ли стич ка под ло га, њена ствар на и соци јал на
садр жи на (пре ма: Милин ко вић 2012: 108).

Гово ре ћи о осо бе но сти ма аутор ске бај ке, на -
ро чи то оне у сти ху, Ста на Смиљ ко вић нагла ша -
ва да је Пушкин у руској књи жев но сти 

сво је бај ке бога тио моти ви ма при сут ним у фол -
кло ру, обли ко вао сти хом и од тога ства рао жи -
вот ну дра му која до дана шњег дана задр жа ва па -
ж њу деце и про у ча ва ла ца (1999: 33).

Зачет ке бај ке у сти ху у нашој књи жев но сти
пак нала зи мо у дели ма Сте ва на Беше ви ћа (1868

–1942), од којих се посеб но издва ја „Бај ка о
Зма ју Огње но ме”, а затим су ову фор му него -
ва ли и успе шно наста ви ли Б. Ћопић (Шум ске
бај ке, Чароб на шума), Д. Мак си мо вић (Злат ни
леп тир), Љ. Ђокић (Позо ри шне бај ке), М. Ста -
ни са вље вић (Нему шти језик), Б. Три фу но вић
(Бај ка о цару и пасти ру), Р. Ршу мо вић (Успа ва -
на лепо ти ца), И. Бојо вић (Мачак у чизма ма) и
дру ги.

Eлементи бај ко ви тог и драм ског

Идеј но-темат ско изво ри ште и поре кло ове
драм ске бај ке почи ва у руској мито ло ги ји и
усме ном пре да њу, које је Мар шак зна лач ки
обра дио и обо га тио дру га чи јим садр жа ји ма.
Али, са дру ге стра не, овај мотив и при ча при -
па да ју и свет ској усме ној башти ни, јер се ради
о вари јан ти која је у незнат но изме ње ном обли -
ку позна та и у дру гим народ ним бај ка ма (на
при мер, нор ве шка бај ка „Три јар ца Бру сца”).2

Непо сред на и директ на поу ка пред ста вља бит -
но семан тич ко и стил ско обе леж је ове драм -
ске бај ке, што је, ина че, и те како свој стве но
после рат ним и тра ди ци о нал ним руским тек -
сто ви ма за децу и мла де. Еле мен ти бај ко ви тог
и драм ског, одно сно поуч ног и игри вог међу -
соб но се про жи ма ју и допу њу ју, чине ћи на тај
начин це ло куп ну струк ту ру знат но бога ти јом
и сло же ни јом, а исто вре ме но озна ча ва ју афир -
ма ци ју и осми шља ва ње нових семан тич ких
обра за ца.

Кроз (не)уоби ча је не живот не згод не дво је
ста рих људи (деда и баба) који нема ју деце
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(„ште та што нема мо сина”, Мар шак 2020: 18)3

пред ста вље на је при ча о помо ћи изне мо глим и
уса мље ним осо ба ма, а све то кроз песму, неиз -
ве сну дра ма тур ги ју и са позна тим бај ко ви тим
еле мен ти ма, одно сно улогом помоћ ни ка, у овом
слу ча ју јар ца, који се суко бља ва са седам вуко -
ва и из тог дуе ла изла зи као побед ник. Однос
јар ца пре ма изне мо глом деди и баби засно ван
је на несе бич ној соли дар но сти, пажњи и раз у -
ме ва њу, што резул ти ра посеб ном ани ми стич -
ком антро по мор фи за ци јом и поврат ком вере у
бољи живот. Јасна пола ри за ци ја на добре и зле
у Мар ша ко вом кома ду прег нант на је и уоч љи -
ва, те као таква непо сред но ука зу је на арти ку -
ла ци ју етич ке и есте тич ке само све сти код људ -
ских и антро по мор фи зо ва них лико ва.

На самом почет ку, међу тим, поста вља се пи -
та ње због чега је баш јарац, а не нека дру га
живо ти ња, узет као лик и глав ни јунак. Раз лог
томе може се наћи у антич ким тра ге ди ја ма и
сатир ским игра ма, у који ма је јарац глав ни
про та го ни ста те оту да њего ва поја ва није слу -
ча јан избор. Ваља под се ти ти, тако ђе, да назив
тра ге ди ја (грч. τραγῳδία) поти че од грч ких речи
тра гос (јарац) и оиде (песма). У ста рој Грч кој,
чла но ви хора били су зао гр ну ти јаре ћом ко -
жом, што је асо ци ра ло на мит ске пра ти о це бога
Дио ни са. Коре ла ци ја са антич ким позо ри штем
пома же савре ме ном дете ту да упо зна гене зу и
исто ри јат овог моти ва, а исто вре ме но да напра -
ви дистинк ци ју изме ђу сатир ске игре, тра ге ди -
је и паро ди је. У сло бод ној сцен ској интер пре -
та ци ји за децу, нарав но, лик јар ца у овом при -
ме ру има дру га чи ју уло гу и зна че ње, са нескри -
ве ним еле мен ти ма ети ке и поу ке исто вре ме но.
Вре мен ски и про стор но неде тер ми ни сан, овај
бај ко ви ти драм ски комад има зна чај ну уло гу у
обли ко ва њу и афир ма ци ји етич ке све сти код
мла дих чита ла ца, која има за циљ, пре све га, да

ука же на основ не људ ске вред но сти и стал ну
потре бу за њихо вим него ва њем и под сти ца њем.

Како запа жа Љиља на Пеши кан-Љушта новић,

у аутор ској бај ци јуна ци могу бити живо ти ње,
који нису зача ра ни људи и неће се на кра ју бај ке
вра ти ти у људ ски лик [...]. Ови нељуд ски јуна ци
нај че шће пред ста вља ју але го ри ју људ ских одно -
са и тежњи, али могу бити и неа ле го риј ско обли -
ко ва ње антро по мор фи зо ва ног нељуд ског јуна ка
(2009: 19).

Као и у мно гим народ ним бај ка ма, и у овом
драм ском тек сту јуна ци и лико ви су без и ме ни.
Глав ни акте ри су људи (деда и баба) и живо ти -
ње (јарац и седам вуко ва). Осим што се наво ди
да је деда слаб, лењив и боле стан, а баба ста ра
– дру гих физич ких опи са и пси хо ло шких ка -
рак те ри сти ка гото во и нема. Тако ђе, изо ста ла
је и кон крет ни ја карак те ри за ци ја ани мал них
лико ва, мада је јарац у крат ком суко бу са вуко -
ви ма при ка зан као хра бар и неу стра шив:

ЧЕТВР ТИ ВУК: Баш је јак овај јарац!
ПЕТИ ВУК: Тврд као рога ти мага рац!
ШЕСТИ ВУК: Мени је ухо про био!
СЕД МИ ВУК: Трбух ми је мало рас по рио! 
(Мар шак у: Шаре ни букет, 2020: 244).

Број седам, тако ђе, пред ста вља један од че -
стих кон сти ту тив них чини ла ца сва ке бај ко ви те
струк ту ре, па тако и Мар ша ко ве. Сед ми ца је за -
јед нич ки сим бол за мно ге рели ги је, иако има
раз ли чи та зна че ња (у хин ду и зму – сре ћа, у
исла му – бла жен ство), док се у Библи ји везу је
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4 Цита ти из Мар ша ко ве Бај ке о јар цу у даљем тек сту биће
озна че ни само бро јем стра не у загра ди.



за сед мо днев но ства ра ње све та. У бај ка ма, ме -
ђу тим, бро је ви три и седам врло су карак те ри -
стич ни и оту да није слу чај но што Мар шак посе -
же за упо тре бом бро ја седам, уво де ћи њиме га -
ле ри ју ани мал них лико ва (седам вуко ва).

Овај драм ски комад оби лу је крат ким и ефе -
кт ним дија ло зи ма, одно сно репли ка ма, а кази -
ва ње је оства ре но у првом и тре ћем лицу. Деди -
но и баби но сто ич ко поко ра ва ње суд би ни пра -
ти пара лел на драм ска и бај ко ви та неиз ве сност,
која посте пе но про ни че у сми сао морал ног жи -
вље ња и опти ми зма, упр кос живот ним неда ћа -
ма и иску ше њи ма сва ке врсте. Иако соци јал но
ста ње деде и бабе није кон кре ти зо ва но ни јасно
назна че но, оно се кроз кон текст и топос деша -
ва ња рад ње (Коли ба) ипак може доне кле наслу -
ти ти. У дија ло гу они откри ва ју да су ста ри и
боле сни, али то не зна чи да се ради о недо стат -
ку витал но сти или тра гич ном осе ћа њу живо та.
Напро тив. То није у духу пое ти ке књи жев но сти
за децу, а исто вре ме но њихо ва обзна на није
резул тат песи ми зма нити про дукт про ма ше них
жуд њи. Дакле, деди на и баби на крат ка испо вест
углав ном је лич на, без осе ћа ња без вред но сти и
пре пу шта ња суд би ни, а њихо ву спо зна ју про ла -
зно сти сасвим нео че ки ва но пре ки да јарац, који
им при сту па са искре ним пове ре њем и отво ре -
но шћу:

ЈАРАЦ (поја ви се на пра гу): 
Слу шај, баба, слу шај, деда.
Спре ми ћу вам ја обе да.
Вама би шчи сада сео,
Каквог ни цар није јео.
Где је купус, где котао?
(Ста вља котао у пећ) (19).

На тај начин, тего бан и неиз ве стан живот
дво је ста рих људи на селу одјед ном поста је

иди ли чан и бај ко вит, одно сно попри ма нове
обли ке ела на, сми сле но сти и задо вољ ства. У тој
уза јам ној пове за но сти јуна ка и помоћ ни ка ре -
ла ти ви зу ју се гра ни це ствар ног и има ги нар ног,
па је на кра ју чита о ци ма оста вље на могућ ност
да интер ак тив но суде лу ју у кре и ра њу рад ње и
сами доми шља ју њен кона чан исход. Мар ша ков
драм ски и бај ко ви ти исе чак из живо та као да
носи обри се веро ва ња да се добро добрим вра -
ћа и да на кра ју сва ко доби је оно што заслу жу -
је (деда и баба су награ ђе ни, а седам вуко ва је
рас те ра но и кажње но). Хори зонт оче ки ва ња је
тако испу њен, док су се реа ли стич ка свој ства
лир ског кази ва ња поме ша ла са фан та сти ком,
која се бави људ ским стреп ња ма и стра хо ви ма,
али који ипак доно се неку врсту наде у конач -
но изба вље ње. Свој ства бај ко ви то сти и има ги -
на ци је при хва та ју се, дакле, као нешто сасвим
нор мал но и уоби ча је но, те као таква допу њу ју
и обо га ћу ју сва ко днев ни свет ствар но сти.

Драм ски комад је поде љен на два крат ка чи-
на. У првом, дија лог се одви ја искљу чи во изме -
ђу деде и бабе, а потом изме ђу њих и јар ца. У
дру гом, оби мом тако ђе неве ли ком чи ну, дија -
ло шку говор ну ситу а ци ју поја ча ва ју и обо га ћу -
ју седам вуко ва, чиме се под сти чу драмски су-
ко би и кон флик ти, а исто вре ме но откри ва ју и
њихо ви етич ки и пси хо ло шки карак те ри („И
бежи мо од овог јар ца”, 27). Усме ра ва ју ћи па-
жњу на ало ку ци о ну ситу а ци ју, дија ло зи вуко ва
доно се раз ли чи те погле де и ста во ве, а наро чи -
то поје ди ни иска зи који ма се усло жња ва уку -
пан ути сак на саго вор ни ка:

ШЕСТИ ВУК: Вуци, вуци, ја се бојим! (25).

Ова квим говор ним чином пости жу се раз ли -
чи та деј ства на саго вор ни ке и њихо во окру -
жење, при чему се кому ни ка тив на актив ност
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првен стве но сво ди на елип тич но изра жа ва ње и
могућ ност наво ђе ња неке дру ге рад ње:

ДРУ ГИ ВУК: Ја ћу радо побе ћи... (26).

Рефе рен ци јал ни оквир пита ња и одго во ра,
одно сно крат ких дија ло га и моно ло га у дру гом
чину упот пу њу ју крат ке дида ска ли је (Бежи; Ба-
ца ју се на првог вука; Трчи за првим вуком), које
су у функ ци ји изра жа ва ња раз ли чи тих мишље -
ња, диле ма и недо у ми ца:

ПРВИ ВУК: Опра штај те, ако је тако. 
Бити вођа није лако (26). 

Као тип драм ског гово ра, дида ска ли је су
крат ке и ефект не, али су сва ка ко у функ ци ји
дава ња додат них упут ста ва чита о ци ма/гле да о -
ци ма. Наи ме, оне пру жа ју одре ђе не инфор ма -
ци је о поје ди ним рад ња ма, дога ђа ји ма или опи -
си ма који зна чај но ути чу на цело ку пан драм -
ски ток или на пси хо ло шку и физич ку карак те -
ри за ци ју лико ва. Буду ћи да је раз вој дога ђа ја
украт ко при ка зан, сма ње на је упо тре ба дида -
ска ли ја које првен стве но има ју циљ да: 1. до -
дат но моти ви шу дија лог; 2. дају пот пу ни је ин -
фор ма ци је о амби јен ту зби ва ња; 3. допри не су
опи су поје ди них посту па ка глав них јуна ка.

Декор је, тако ђе, као инте грал ни део дида -
ска ли ја, у слу жби кон кре ти зо ва ња и нату ра ли -
стич ког опи си ва ња ста ња и атмос фе ре у про -
сто ри ма зби ва ња, а то су коли ба и шума.

Суко би супрот них наче ла (не)оче ки ва но су
изби ли на повр ши ну у репли ка ма првог, дру гог
и тре ћег вука, што је иза зва ло већи сте пен
драм ске напе то сти и пси хо ло шке неиз ве сно сти
у крај њем исхо ду. Са дру ге стра не, услед стра -
ха и пани ке, дија ло зи вуко ва посте пе но се пре -
тва ра ју у поле ми ку, након чега дола зи до ко -

нач ног реше ња и рас пле та (побе да јар ца над
вуко ви ма). Иако страх није има нен тан вуку и
њего вој неу стра ши вој при ро ди, он је овде дат у
иро нич но-паро дич ном кон тек сту и у циљу озна -
ча ва ња одре ђе них карак тер них осо би на (страх,
неве ра, кука вич лук).

Оби лу ју ћи (не)скри ве ним педа го шким, ес -
тет ским и етич ким вред но сти ма, Бај ка о јар цу
обра ђу је пара диг ма ти чан мотив о помо ћи жи -
во ти ње људи ма и то са архе тип ским сли ка ма
ком па ти бил ним са истом и/или слич ном тема -
ти ком усме не бај ке. Овај детаљ, дакле, био је
довољ но инспи ра ти ван и дело тво ран да Мар -
шак ство ри не толи ко раз у ђе ну коли ко интри -
гант ну и сло је ви ту поет ско-драм ску струк ту ру
са фол клор ном матри цом као пое тич ком доми -
нан том, која усме ра ва и одре ђу је основ ну рад -
њу и њене узроч но-после дич не токо ве. Са тра -
ди ци о нал ним кон струк ци о ним моде лом и ли -
не ар ним раз во јем рад ње по Ари сто те ло вим
прин ци пи ма (од почет ка до кра ја), дога ђа ји су
кау зал но кон сти ту и са ни сход но зако ни ма веро -
ват но ће и нужно сти. Дру гим речи ма, сва ка но -
ва сце на наја вљу је и доне кле обја шња ва сле де -
ћу, што ника ко не ути че на дра ма тур шку око -
сни цу неиз ве сно сти и узбу дљи во сти. Пои гра ва -
ње жан ров ско-типо ло шким обли ци ма и драм -
ским кон вен ци ја ма, уоста лом, чини бит ну стил-
ско-пое тич ку одред ни цу руске дра ме за децу и
мла де, која је у после рат ном пери о ду, па све до
данас, пре тр пе ла мно го стру ке ути ца је и ства -
ра лач ке пре о бра жа је.

Гово ре ћи о пре о бли ко ва њу моде ла бај ке у
драм ској књи жев но сти за децу, Мили во је Мла -
ђе но вић исти че:

Дра ма наста ла на осно ву моде ла бај ке, са
свим одли ка ма драм ске струк ту ре (поде лом на
сце не, чино ве, дија ло зи ма, јасном рад њом, изни -
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јан си ра ним карак те ри ма итд.) тема ти зу је сва ко -
днев ни, исто риј ски или мит ски миље, с акту е ли -
за ци јом као тен ден ци јом, не одри че се ни педа -
го шког, вас пит ног дело ва ња на публи ку. Ипак,
њена нај ве ћа вред ност јесте игра и кому ни ка ци -
ја која се рађа из игре као осно ве драм ског, и то
игра у ком би на ци ји са чаро ли јом, фан та сти ком,
која под сти че рад њу, ства ра ње нових драм ских
ситу а ци ја и саи грач ко уче ство ва ње и асо ци ра ње.
Бај ка у осно ви има осо би не кон такт не кому ника -
ци је, што је и у осно ви драм ске струк ту ре (2009:
104). 

Упр кос сво јој саже то сти и језгро ви то сти, Бај -
ка о јар цу посе ду је све кључ не драм ске еле -
менте:

1. екс по зи ци ју (живот деде и бабе на селу),
2. заплет (поја ва и одла зак јар ца у шуму),
3. кул ми на ци ју (сукоб јар ца и седам вуко ва),
4. пери пе ти ју (побе да јар ца над вуко ви ма),
5. рас плет (деди на и баби на песма).

Врло јед но ста ван и кому ни ка ти ван у драм -
ском сми слу, овај комад је дубо ко уко ре њен у
бај ко ли ку струк ту ру и про ши ру је вла сти ти се -
ман тич ки хори зонт настао тран спо но ва њем од -
ре ђе них мит ских и архе тип ских обра за ца (ста -
рост, само ћа). Дозу чуде сно сти поја ча ва акти -
ва ци ја они рич ких пред ста ва и пре пли та ње сна
и ствар но сти, али тиме се не губи пот пун осе -
ћај сигур но сти у раци о нал ној пер цеп ци ји окру -
же ња:

ДЕДА: Је ли то сан?
БАБА: Баш није сан (19).

Све до изне над не поја ве јар ца, као помоћ ни -
ка и изба ви те ља, зајед нич ки живот деде и бабе
при ка зан је као сва ки да шњи и „у уза јам ном
дело ва њу и коег зи стен ци ји” (Бах тин 2000: 32),

што на први поглед делу је реа ли стич ки увер -
љи во и при хва тљи во (Коли ба). Међу тим, тек на -
кон тога еле мен ти бај ко ви то сти и има ги на ци је
почи њу да се мани фе сту ју, кон сти ту и шу ћи тако
сасвим дру га чи ју сли ку од оне уоби ча је не и
посто је ће:

ЈАРАЦ (погле да кроз про зор): 
Здра во, баба, здра во, деда!
Спре ми ћу вам ја обе да (19).

Ово нару ша ва ње миме тич ке илу зи је уво ди
мла дог чита о ца/гле да о ца из јед ног у дру ги свет,
одно сно из реал ног у чуде сни, при чему се
успо ста вља дру га чи ји поре дак и про јек ци ја
света. Одсту па ње од зако ни то сти ствар но сти у
скла ду је са пое тич ким и стил ским обе леж ји ма
бај ке, која импли ци ра ју непо зна те хро но топ ске
кате го ри је и функ ци о ни шу као једин ствен сим -
бо лич ки систем. Коре ла ци ју архај ске кул ту ре
са савре ме ном потвр ђу ју мит ске пред ста ве ве -
за не за пер со ни фи ка ци ју живо ти ња (јарац и се -
дам вуко ва), чија облич ја у сло вен ској мито ло -
ги ји и народ ним веро ва њи ма има ју посеб на
зна че ња. Мани фе ста ци ја ира ци о нал ног све та је
не само бај ко ви та и чуде сна већ и дина мич на и
сло је ви та, наро чи то ако се има у виду да деца
воле фан та стич не садр жа је и оне у који ма су
живо ти ње глав ни лико ви. Бај ка о јар цу у сво јој
драм ској струк ту ри исто вре ме но сажи ма еле -
мен те чуде сног, фан та стич ног и поет ског, што
на илу стра ти ван начин потвр ђу је и запа жа ње
Нова Вуко ви ћа: 

Као што се бит ни је не може одво ји ти од чуде -
сног, фан та стич но у књи жев но сти за дје цу не
може се лако одво ји ти ни од поет ског (1996: 64).

Бај ко ви то и драм ско два су коег зи стент на и
међу соб но пове за на фено ме на у овом жан ров -

ЗМАЈЕВИ И ЈУНАЦИ НА СЦЕНИ 

140 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/02



ски хибрид ном тек сту, што га чини нео бич ним
и пара диг ма тич ним за рецеп циј ско дожи вља -
ва ње, вред но ва ње и сазна ва ње. Као и у дру гим
бај ка ма, и у Мар ша ко вом дра мо ле ту про стор -
но-вре мен ски кон ти ну ум посе ду је тип ске се -
ман тич ке и струк тур не одли ке, које поред сво -
је хро но то по цен трич но сти под ра зу ме ва ју одви -
ја ње два напо ред на тока: реал но сти (деда и ба -
ба) и фан та сти ке (јарац и седам вуко ва).

Ова дина мич на интер ак ци ја оства ру је се на
сим бо ли чан начин, кроз мате ри јал не објек те
(коли ба, шума) и кроз одре ђе не вре мен ске ре -
ла ци је (дан, вече, две неде ље). Топо си коли бе и
шуме пред ста вља ју реа лан и аутен ти чан про -
стор у коме се одви ја уоби ча јен живот дво је
ста рих људи, нару шен изне над ном поја вом јар -
ца (први чин), што се пои ма као дру га чи ји си -
стем про стор но-вре мен ских одно са, нови рас -
по ред акте ра и узроч но-после дич на дога ђај -
ност. Поет ско кази ва ње у тре ћем лицу (са че -
стим рима ма) посе ду је еле мен те фол клор не
бај ке, а то су, пре све га: мета мор фо за глав ног
јуна ка (јарац – мла дић); ути цај ани ми зма и ми -
то ло ги је; про жи ма ње реал ног и фан та стич ког;
успе шан под виг јуна ка; побе да добра над злом;
сре ћан завр ше так.

Као носи лац рад ње и добро твор, јарац успе -
шно савла да ва све пре пре ке и иску ше ња, три -
јум фал но окон ча ва ју ћи запо че ту миси ју. Он
тако поста је иде а ли зо ван јунак, у чије успе хе и
постиг ну ћа деда и баба гле да ју са дивље њем а
нерет ко и неве ри цом:

А каква је памет ни ца био.
Дрва нам је насе као. 
[...] 
По воду он је ишао.
И кашу нам је кувао (27).
[...] 
Све је вуко ве побе дио (29).

Пошав ши у шуму да оства ри свој наум и обе -
ћа ње дато деди и баби, јарац се

ниче му не чуди јер све што му се дога ђа, дога ђа
се у јед ној димен зи ји у којој су зајед но и свет нат -
при род ног и ово стра ни, земаљ ски свет (Мило ва -
но вић 2002: 24). 

За раз ли ку од фол клор не бај ке, у овом поет ско-
-драм ском кома ду јарац нема оме та че ни по -
моћ ни ке, већ сам реша ва ситу а ци ју и сукоб
успе шно при во ди кра ју упр кос нерав но прав ној
бор би про тив седам вуко ва. Он, међу тим, не
доби ја заслу же ну награ ду, али зато вуко ви до -
би ја ју заслу же ну казну (про гон, смрт). Награ да
се, запра во, огле да у олак ша ном остат ку живо -
та дво је ста рих, а јар чев три јумф про пра ћен је
весе лом игром и песмом (сонг). Песник се, да -
кле, на изве стан начин, бавио егзи стен ци јал -
ним пита њем, те сми слом и сушти ном посто ја -
ња, про бле ма ти зо ва ним кроз живот ну сва ко -
дне ви цу и немоћ дво је ста рих људи. Поја ва јар -
ца пои ма се као пра сли ка рели ги о зног и мито -
ло шког типа, ина че врло честог и свој стве ног
руској и уоп ште сло вен ској тра ди ци ји и усме -
ном насле ђу. Као јунак, јарац је заштит ник ста -
рих, неја ких и тај мотив Мар шак је зна лач ки
уоб ли чио у поет ско-драм ску фор му, задр жа ва -
ју ћи при том одре ђе на обе леж ја фол клор не бај -
ке и мита. У том сми слу, 

мит ска димен зи ја слу жи за успо ста вља ње везе са
фол кло ром, али још више за про ду бљи ва ње зна -
че ња, одно сно сим бо ли за ци ју тек ста (Опа чић
2011: 415).

Није тешко закљу чи ти да је јарац оли че ње
добро те, пле ме ни то сти и хума но сти, али и од -
ва жно сти, одлуч но сти и хра бро сти. Он је непо -
ко ле бљив и непри ко сно вен у сва кој акци ји и
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дога ђа ју у којем уче ству је, на овај или онај на -
чин. Врло је акти ван и посе ду је све пози тив не
осо би не јуна ка из народ не бај ке. Моти ви сан
жељом да помог не деди и баби, он се не либи
ниче га и не пла ши се живот них иску ше ња.
Њего ва актив ност и пред у зи мљи вост типич не
су за јуна ка из бај ке а поступ ци оправ да ни на -
сто ја њем да дру ги ма помог не у нево љи. Пре ма
томе, може се рећи да је јарац успе шно и до -
след но пред ста вљен драм ски карак тер а инди -
ви ду а ли за ци ја њего вог лика с пра вом је зау зе -
ла мно го више про сто ра и пажње у одно су на
оста ле акте ре. Акци о ност и дина мич ност којe
јарац све вре ме испо ља ва сасвим су довољ не за
пот пу ни ју карак те ри за ци ју и увер љи вост њего -
вог драм ског лика.

Јунак савла да ва све пре пре ке, оне које му по -
ста вља ју вол шеб не или земаљ ске силе или про -
тив ни ци из све та оно стра ног или реал ног. Опи -
си при ро де су вео ма рет ки, јер је акци ја глав ног
јуна ка у првом пла ну. Лепо те при ро де су у дру -
гом пла ну, опи су је се само пеј заж у којем дела
глав ни јунак. Спо ља шње озна ке све та при сут не
су само оно ли ко коли ко су у функ ци ји рад ње
(Милин ко вић 2012: 61). 

Иако се пре вас ход но одно си на основ не пое -
тич ке и стил ске карак те ри сти ке фол клор не бај -
ке, ово запа жа ње и те како важи за Мар ша ков
комад, буду ћи да он посе ду је слич ну тема ти ку
и епска обе леж ја.

Као антро по морф но биће, јарац исто вре ме -
но оли ча ва и сво је вр сну мета мор фо зу јуна ка
(„БАБА: То није јарац, већ јунак млад”, 21), чији
поступ ци додат но поја ча ва ју дозу чуде сно сти и
оправ да ва ју свет фан та сти ке. Опи си дога ђа ја
нижу се хро но ло шки, кроз тзв. сук це си ју про -
стор но-вре мен ских чиње ни ца и брзо реша ва ње

наста ле акци је (сукоб јар ца са вуко ви ма). Ова -
квим начи ном обли ко ва ња хро но топ ског кон -
ти ну у ма постиг ну то је лине ар но одви ја ње рад -
ње, без непо треб них дигре си ја или суви шне
ретар да ци је. Вре ме о којем се гово ри и које се
опи су је упо тре бом аори ста („чуше”), крњег пер -
фек та („донео”) и при по ве дач ког пре зен та („по -
чи ње”) карак те ри стич но је, углав ном, за бај ко -
ви ту нара ци ју, али је, тако ђе, у сагла сју са син -
хро ни јом и уну тра шњом ком по зи ци јом дела.
Буду ћи да се ради о поет ском тек сту оства ре -
ном у драм ској фор ми, еле мен ти бај ко ви тог и
драм ског су кохе зи о ни и јавља ју сe као сред -
ство моде ло ва ња чуде сног и фан та стич ног. Ме -
ђу соб но супрот ста вља ње пара лел них пла но ва
(мла до – ста ро, тужно – весе ло, добро – зло) у
функ ци ји је сим бо лич ког и бај ко ви тог кон тра -
сти ра ња карак тер них осо би на, чији се дидак -
тич ко-педа го шки кон текст сагле да ва упра во у
завр шном чину (хепи енд), при чему сва ко до -
би ја оно што заслу жу је. Жан ров ско-типо ло шка
флук ту ал ност и мар ки ра ње кон сти ту тив них
изра жај них чини ла ца ово дело чине не само
сло же ним и једин стве ним у идеј но-темат ском
сми слу, већ ука зу ју и на њего ву уну тра шњу
једин стве ну и ком по зи ци о ну ускла ђе ност. Кон -
кре ти за ци јом и вели ча њем етич ких врли на (со -
ли дар ност, доброчин ство, пред у зи мљи вост, хра-
брост), Мар шак се умно го ме при бли жио бај-
ко ли ким моде ли ма, те оту да и сам наслов дела
није слу чај но ода бран. Таквим педа го шким ин -
тен ци ја ма ука зу је се на морал ни чин и више -
стру ку спо зна ју, одно сно потре бу људ ског/ху -
ма ног дело ва ња и акти ви зма. Осим естет ске,
сазнај не, поуч не и забав не, Бај ка о јар цу посе -
ду је и изра зи ту соци јал ну функ ци ју, при сут ну
већ од самог уво да и почет них сце на у који ма
се откри ва дру штве ни и живот ни ста тус деде и
бабе, као глав них људ ских про та го ни ста. 
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При др жа ва ју ћи се Про по вог ста ва 

да може мо и сами да ства ра мо нове вари јан те
сижеа бај ки, али под усло вом да сви сижеи мора -
ју одра жа ва ти основ ну схе му бај ке (пре ма: Ми -
ло ва но вић 2002: 26), 

Мар шак је сво ју бај ко ли ку вари јан ту вешто
при ла го дио пое ти ци и струк ту ри драм ске фор -
ме гото во у сва ком сми слу. Успе ва ју ћи да поми -
ри и ускла ди ком по зи ци о не зако ни то сти поме -
ну тих жан ро ва, писац је ујед но пости гао и је -
дин ство рад ње, избе га ва ју ћи при том уло гу при -
по ве да ча која је, упр кос сво јој ана хро но сти, и
даље врло при сут на у руској дра ми за децу и
мла де. Исто вре ме но, тран спо зи ци ја кон сти ту -
тив них чини ла ца јед не књи жев не врсте у дру -
гу, одно сно и у тре ћу, зах те ва уме шан ства -
ралач ки посту пак који инте гри ше уну тра шња
струк тур на свој ства сва ког од ових жан ро ва по -
на о соб. Те про ме не нису само стил ске, пое тич -
ке и фор мал не, коли ко се одно се и на тзв. мута -
ци ју цен трал ног моти ва и њего во уза јам но деј -
ство са новим зна че њем и дело твор ном функ -
ци јом.

Рефлек си усме ног насле ђа поја вљу ју се и у
завр шни ци првог чина, тач ни је у сце ни када
јарац након руч ка успа вљу је деду и бабу:

Буји-паји и бају шки-бај.
(Пре де и пева)
Буји-паји, бају-бај.
Песму ја вам испе вам (21).

При сут ни еле мен ти успа ван ке, уз оно ма то -
пе ич не при пе ве и призоре тка ња/пре де ња осли -
ка ва ју етно граф ски миље и атмос фе ру древ ног
руског дома ћин ства и патри јар хал не хар мо -
нич не задру ге, а са дру ге стра не све до че о томе

коли ко је Мар шак црпео гра ђу из народ не тра -
ди ци је и кул тур не башти не. Овде се, нарав но,
не ради о успа вљи ва њу ново ро ђен ча ди, већ се
тај арха ич ни обред ни аспект кори сти како би
се доча ра ла вели чи на, уло га и анга жо ва ње глав-
ног јуна ка, као и цело ку пан његов душе бри -
жнич ки однос пре ма ста рим осо ба ма који ма су
сан и одмор и те како потреб ни. Исто вре ме но,
тиме се пости же нека врста зашти те од уро ка,
боле сти, злих демо на и дру гих поја ва које могу
угро зи ти здра вље и живот дво је уса мље них и
оне мо ћа лих ста ра ца. У том сми слу, успа ван ка
коју јарац пева деди и баби има, пре све га, пре -
вен тив ну и магиј ску уло гу, па се оту да поја вљу -
ју и поје ди не фор му ле („Буји-паји, бају-бај”).
Инкор по ри ра ње успа ван ке, народ них веро ва -
ња, мита и бај ке у струк ту ру овог поет ско-драм -
ског кома да све до чи запра во о њего вој сло же -
но сти, жан ров ској хибрид но сти и мито ло шком
кон тек сту, који носи разно вр сна зна че ња и идеј-
не сло је ве.

Игра и поу ка у овом кома ду пред ста вља ју
зна чај не пое тич ке кон сти ту ен те. Иако није вид -
но нагла ше на нити у првом пла ну, игра се фе -
но ме но ло шки и кау зал но надо ве зу је на песму
с кра ја дру гог чина, која у драм ској дис пер зив -
но сти делу је као сонг и завр шни ца:

Уба дао их је рого ви ма,
Газио их је копи та ма!
Ми ћемо о јар цу ста ти
И деци песму запе ва ти.
(Пева ју)... (19).

Као у ско ро свим бај ко ви тим садр жа ји ма, и
овде је поу ка назна че на на кра ју, откри ва ју ћи
поен ту да добро увек побе ђу је зло. Савла дав ши
и оте рав ши вуко ве, јарац је запра во стао у за -
шти ту ста рих и уса мље них људи, који ма је по -
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треб на пажња и помоћ. Пре ла зак из при мар ног
у секун дар ни свет, одно сно из реал ног у фан та -
стич ки не иза зи ва ника кво очу ђе ње ни изне на -
ђе ње, већ наста је као сплет при род них окол но -
сти и врста ауто мат ске ини ци ја ци је која умно -
го ме ути че на крај њи исход рад ње.

Закљу чак

Ова драм ска бај ка има оче ки ван и поу чан
завр ше так, а њего ва поен та сагле да на је и у
томе што, у скла ду са зах те ви ма и моде ли ма
усме не бај ке, људи ма не пома жу само људи,
већ пома га чи могу бити и живо ти ње. Наи ме,
неве се лу и типи зи ра ну сли ку о ста рим и без дет -
ним осо ба ма упот пу ња ва јарац, на изве стан на -
чин надок на ђу ју ћи њихо ву суд би ну и тежак
живот ни поло жај у оса ми (Коли ба). Тиме се, да -
кле, афир ми шу пози тив не људ ске вред но сти
(љубав, несе бич ност, пле ме ни тост), а посеб но
зна че ње садр жа но је у пер со ни фи ка ци ји етич -
ке све сти, одно сно спо зна ји морал не исти не: да
након одре ђе них пре пре ка и савла да ва ња те -
шко ћа, скром ност и стр пље ње пре или касни је
бива ју награ ђе ни. У том сми слу драм ски текст
Бај ка о јар цу (у пре во ду Даја не Лаза ре вић) по -
се ду је доне кле стан дард ну ком по зи ци ју бај ке,
са кла сич ним уво дом (први чин) и хро но ло ш -
ким раз во јем рад ње, која има повре ме них за -
сто ја и пси хо ло шких обр та (стреп ња, страх, за -
до вољ ство). Упр кос доми на ци ји при мар них обе-
леж ја син кре ти зма, сти хо ва не нара ци је и изра-
зи те бај ко ви то сти, Мар ша ков поет ско-драм ски
комад за децу, ипак, омо гу ћа ва да се у изве сној
мери утвр ди његов основ ни жан ров ско-типо -
лошки иден ти тет, не толи ко ста би лан коли ко
фор мал но и ком по зи ци о но флек си би лан.

Гло ри фи ка ци ја добрих дела и посту па ка од -
раз је тра ди ци о на ли стич ке и пози ти ви стич ке
вас пит но-обра зов не вред но сти, која је дуго би -
ла пое тич ки доми нант на и кон сти ту тив на у
после рат ној совјет ској/руској књи жев но сти за
децу. Међу тим, еле мен ти бај ко ви тог и фан та -
стич ног, иска за ни сти хом у драм ској фор ми,
пока зу ју инвен тив ност и осо бе ност Мар ша ко -
вог ства ра лач ког поступ ка, који је у идеј но-те -
мат ском и жан ров ском сми слу оства рио изве -
сне ути ца је на поје ди не драм ске писце за мла -
де, као што су: Вале риј Куклин (Вале рий Ку -
клин) – Џин; Миха ил Љвов ски (Миха ил Гри ор -
ьевич Львов ский) – Пла во ка па; Ната ли ја Голо -
ва но ва (Ната лия Голо ва но ва) – Чароб ни шта -
пић и др. 

За сво је драм ске игре Мар шак често позајм -
љу је из фол клор них моде ла нара тив ну фор му,
садр жај, умет нич ки посту пак и стил ски израз.
Вол шеб но и чуде сно пре пли ћу се са обич ним и
сва ко днев ним, у моде ли ма пое ти зо ва не бај ке
која бри жљи во чува иде о ло шки кон текст све вре -
мен ских пору ка (Милин ко вић 2006: 412).

Мар шак није реде фи ни сао или изо кре нуо
пое ти ку аутор ске бај ке у сти ху, али је, ипак,
уна пре дио и обо га тио овај нео би чан хибрид ни
жанр. Вешто сје ди ња ва ју ћи еле мен те драм ског
(сукоб, неиз ве сност, дија лог), лир ског (игра,
песма) и бај ко ви тог (чуде сно, побе да добра над
злом), Мар шак пока зу је да је писац од иску ства
који хибри ди за ци јом поме ну тих жан ро ва син -
те ти зу је интер ак тив ну и поли ва лент ну умет -
нич ку струк ту ру, и те како погод ну за сцен ско
изво ђе ње. Песни ко во оса вре ме ња ва ње и моди -
фи ка ци ја назна че них бај ко ви тих моти ва и мит -
ских пред ста ва постиг ну ти су на драм ски увер -
љив начин, а све то у садеј ству са еле мен ти ма
игре, хумо ра и поу ке. 
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Кру ци јал на поен та и/или пору ка Бај ке о јар -
цу била би, дакле, садр жа на у све сти и сазна њу
о потре би дело ва ња у скла ду са етич ким вред -
но сти ма, општим нор ма ма и прин ци пи ма, који
у деци и мла ди ма тре ба да про бу де осе ћај дуж -
но сти и емпа ти је пре ма ста рим и боле сним
осо ба ма. Та кан тов ска нео п ход ност дело ва ња и
пот чи ња ва ња морал ним наче ли ма има за циљ,
пре све га, да под стак не деч је врли не, одго вор -
ност и пона ша ње у оскуд ним и пре лом ним тре -
ну ци ма по нечи ји живот. На тај начин про фи -
ли са на је етич ка и сазнај на ком по нен та, која
алу ди ра и инди рект но пози ва на соли дар ност
са дру ги ма, а у скла ду са пре по ру ка ма хри ш -
ћан ске тра ди ци је о шире њу вере, наде и љуба -
ви. Тако ђе, међу од нос бај ке, дра ме и пое зи је у
овом кома ду посе ду је изу зет ну етич ку и умет -
нич ку суге стив ност, која под сти цај но делу је на
деч ју свест и морал на осе ћа ња.

Страх и пораз вуко ва запра во пред ста вља
анти под бор би и хра бро сти уса мље ног јар ца,
као пред став ни ка прав де, отпо ра и одва жно сти.
Акци о ност и пле ме ни тост глав ног/ани мал ног
јуна ка дожи вља ва се као израз субјек тив не са -
мо све сти и одго вор но сти, али и као интен ци ја
дужно сти која пре ла зи у етич ку врли ну. Сход -
но Хеге ло вој фило зо фи ји да тре ба уна пре ди ти
сре ћу дру гих, антро по мор фи зо ва ни јунак са -
мо и ни ци ја тив но одлу чу је да помог не деди и
баби, руко воде ћи се вла сти тим морал ним прин-
ци пи ма и осе ћа њи ма дужно сти која су уте ме -
ље на искљу чи во на акси о ло ги ји општег добра.
Као при мер морал не вред но сти, Бај ка о јар цу
откри ва инди ви ду ал но дело ва ње и карак тер не
црте са нагла ше ним вас пит но-поуч ним тен ден -
ци ја ма. Циљ глав ног јуна ка је, дакле, очи гле дан
и нагла шен, а оства рен кроз наче ла етич ког ко -
дек са на која тре ба да се угле да ју деца и мла ди.
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СКА ЗОЧ НО И ДРА МА ТИЧ НО В СКАЗ КЕ
О КОЗЛЕ САМУ И ЛА МАР ША КА

Резюме

Статья посвящена рас смо тре нию ска зочных и дра -
ма ти че ских элемен тов в пьесе для детей Сказ ка о козле
извест но го рус ско го писа теля и дра ма тур га Саму и ла
Яковле ви ча Мар ша ка (1887–1964). Речь идёт о корот -
ком поэтиче ском тек сте, назва ние кото ро го с само го
нача ла пере да ет атмос фе ру воо бра жа е мо го и чуде сно -
го, напи сан ном по тра ди ци он ной ска зоч ной моде ли и
архе ти пи че ской матри це пред ста вле ния кон флик та
добра и зла. Нали чие сказ ки и её свойств, а так же
отдельных элемен тов фольклор но го насле дия (народ -
ные поверья, колыбельная, миф) показывают, что уст -
ная тра ди ция является важным составным зве ном рус -
ской дет ской дра ма тур гии и, по сути, её общим зна ме -
на те лем. Тече ние сюжета и мораль допол ни тельно
обо гащают общую дра ма ти че скую струк ту ру и худо -
же ствен ную зна чи мость этой интри гующей и дина -
мич ной пьесы.

Ключевые сло ва: сказ ка, дра ма, поэтика, вымысел,
стиль, мотивы
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САЖЕ ТАК: У овом раду се раз ма тра пре о бли ко ва -
ње бај ков не тра ди ци је у дра ми Брод за лут ке Миле не
Мар ко вић. Тежи ште рада огле да се у тума че њу драм -
ске дез ин те гра ци је чуве них бај ков них јуна ки ња, попут
Сне жа не, Зла то ко се, Али се, Пал чи це и Мари це. При -
ка за ће се екс цен трич но, гото во гро теск но, сажи ма ње
жен ских субје ка та тра ди ци о нал не бај ке у драм ску
(анти)јуна ки њу. Посеб но се раз ма тра раз вој ни про цес
жен ског субјек та од тинеј џер ског доба до ста ро сти, те
пре о бли ко ва ње иден ти те та, од Али се која одла зи од
куће како би „ради ла што нико није”, до вешти це која
заспи у сне гу јер жели да умре (како би се поно во ро -
ди ла). У фоку су рада биће интер тек сту ал ност, раз град -
ња тра ди ци о нал них нара ти ва, те уло га жен ске сек су -
ал но сти у савре ме ном дру штву. 

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: Миле на Мар ко вић, Брод за лут ке,
(анти)бај ка, савре ме на дра ма, жен ски иден ти те ти

1. Бај ков на (анти)дра ма

Дра ма Брод за лут ке зна чај на је како за Ми -
ле ну Мар ко вић тако и за савре ме ну срп ску по -
зо ри шну сце ну. Пово дом ове дра ме, аутор ка
2005. годи не поста је први лау ре ат награ де „Бо -
ри слав Михај ло вић Михиз” за драм ско ства ра -
ла штво. Након што Ана Томо вић поста вља овај
драм ски текст у Срп ском народ ном позо ри шту1

(2008), усле ди ла су број на при зна ња, међу који -
ма је кључ на Сте ри ји на награ да Окру глог сто -
ла 54. Сте ри ји ног позор ја за нај бо љу пред ста ву.
Наша ана ли за дра ме Брод за лут ке усме ре на је
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ка испи ти ва њу декон струк ци је бај ков не тра ди -
ци је. Бај ков ни, мит ски и архе тип ски еле мен ти
чине осно ву овог драм ског тек ста који пози ва
на тума че ње сим бо лич ких зна че ња која нас до -
во де до раз от кри ва ња сло же них иден ти тет ских
сло је ва јуна ки ње у раз во ју.2

И Сер геј Балу ха ти (Сер гей Дми три е вич Ба -
лу хатый) у сво јим радо ви ма, од којих нас већ
дели гото во један век а они су и даље под сти -
цај ни и пред ста вља ју важан корак у раз во ју тео -
ри је тума че ња дра ме, исти че како се тума че ње
дра ме засни ва на ана ли тич ком при сту пу који
допу шта раш чла њи ва ње њених кон сти ту тив них
еле ме на та. Спе ци фич ност драм ске речи, језич -
ки мате ри јал, Балу ха ти види као „фор му само -
и ска зи ва ња”: 

фор ма искљу чи во управ ног гово ра кори сти се у
дра ми и као сред ство карак те ри за ци је лица које
гово ри и као посту пак очи глед ног раз ви ја ња
говор не теме и као осло нац сна жних драм ских
тре ну та ка (1981: 45). 

Говор лица у дра ми пре у зи ма више стру ку
функ ци ју пре но ше ња тема, емо ци ја, ауто ка -
рак те ри за ци је и иде ја, те, пра те ћи Балу ха ти је -
ве посту ла те, „језич ки мате ри јал у дра ми мо -
же мо дефи ни са ти као – емо ци о нал ну и дина -
мич ку реч” (Исто: 45). Тема, цели на самог
драм ског пред ме та, и емо ци ја, осно ва њего вог
обли ко ва ња и могућ но сти дело ва ња њима, пре -
но ше ња на чита о ца и публи ку, дакле, чине око -
сни цу сва ког драм ског тек ста, изу зев спе ци -
фич них драм ских обли ка, аван гард не дра ме и,
посеб но, дра ма које при па да ју теа тру апсур да,
те су у сво јој бити ате мат ске, попут Ћела ве пева -
чи це (1950) Еже на Јоне ска (Eugène Ione sco).
Чита лац мора да сам говор јуна ка, кроз сце не
и чино ве, пре у зи ма као темат ске једи ни це које

посте пе но сажи ма у општи идеј ни оквир. Мо -
гло би се, можда, поми сли ти како је овај дија -
лог (успо ста вљен на рела ци ји дра ма –чи та лац)
дру га стра на свих оних дија ло га, репли ка у са -
мом драм ском тек сту и да он самом чита њу/
рецеп ци ји дра ме даје јед ну црту драм ског. Сва -
ка тема у дра ми мора бити емо ци о нал но обо је -
на јер говор лица ника да није моти ви сан темом
по себи, већ емо ци јом која тему про из во ди.3

Дра ма, дакле, „дра ма ти зу је теме и емо ци је
врлу да вим раз во јем дога ђа ја у сижеу, сцен ским
поступ ци ма ком по но ва ња сижеа, карак те ра,
гово ра” (Балу ха ти 1981: 47), док се сиже дра ме
„гра ди с наме ром да се истак не основ на емо ци -
о нал на тема и ство ри ути сак дина мич но сти”
(Исто). То је уоби ча је ни опис драм ског дела, а
овде, у ова квом ана ли тич ком погле ду на дра му,
бит но је иста ћи да се све нити ова квих емо ци -
о нал них набо ја обје ди њу ју у оној врсти цели не
која је одре ђе на као идеј на: она, дакле, није тек
сазнај на и разум ска, како се на иде је ина че гле -
да, већ је драм ска и емо тив на, потре сна, узбу -
дљи ва у јед ном бољем сми слу речи. То је бит на
раз ли ка ова квог пои ма ња драм ске идеј но сти од
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2 Иден ти тет ско обли ко ва ње јуна ки ње у раз вој ном про це -
су вео ма је важна тема у ства ра ла штву Миле не Мар ко вић.
Њен први роман, Деца (награ ђен Нино вом награ дом), изгра -
ђен је на (ауто би о граф ском) кон сти ту и са њу жен ског иден -
ти те та, те се у вели кој мери, пое тич ки и мотив ски, про жи ма
са дра мом Брод за лут ке. Лир ски роман и (бај ков на) дра ма
успо ста вља ју дија лог не само у доме ну изград ње (екс цен -
трич ног) иден ти те та већ и у доме ну општих места, моти ва и
јуна ка који се поја вљу ју у оба дела. Уко ли ко бисмо ком па ра -
тив но посма тра ли, што опсег овог рада не дозво ља ва, Децу и
Брод за лут ке, чита ње рома на би нам омо гу ћи ло шире и
дубље раз у ме ва ње саме дра ме.

3 „Емо ци о нал на при ро да драм ских тема одре ђу је сижеј -
но обли ко ва ње дра ме [...], ток основ ног запле та, ства ра саму
дра му. Дра ма је демон стра ци ја емо ци ја не јед ног већ неко -
ли ко суко бље них, гру пи са них лица [...]. Карак те ри у дра ми
и јесу основ не мате ри јал не једи ни це – глав ни носи о ци драм -
ске рад ње” (Балу ха ти 1981: 46). 



уоби ча је них погле да на ста тус иде ја у књи жев -
ним дели ма. 

Само и ска зи ва ње у функ ци ји карак те ри за ци -
је лица и раз ви ја ња тема у дра ми Брод за лут -
ке реа ли зу је се на спе ци фи чан начин. Чита лац
пра ти емо ци о нал ни, егзи стен ци јал ни и иден ти -
тет ски раз вој јуна ки ње дра ме кроз осам сце на.
Сва ка сце на носи сим бо лич ки наслов који упу -
ћу је на јуна ки њин раз вој ни про цес у датом тре -
нут ку. Тај раз вој ни пут се про те же од тач ке де -
тињ ства (сце на прва, Коли бић) пре ко изла ска
из доба неви но сти (сце на тре ћа, Шума) све до
смр ти (сце на осма, Иви ца и Мари ца). У осам
сце на фигу ри ра иста јуна ки ња, али дру га чи је
име нова на, боље рече но неи ме но ва на, већ озна-
че на као Мала сестра, Али са4, Сне жа на, Зла то -
ко са, Пал чи ца, Прин це за, Жена и Вешти ца, чи -
ме се из сце не у сце ну рађа у новом иден ти тет -
ском одре ђе њу. 

У првој сце ни (Коли брић) упо зна је мо девој -
чи цу, Малу сестру, чији деч ји кре вет завеса
раздваја од собе у којој се игра ју сен ке одра -
слих људи. Глас мај ке упо зо ра ва: „У тој соби су
зве ри” (Мар ко вић 2012: 1215). Пара ван сасвим
јасно сим бо лич ки раз два ја свет детињ ства од
све та одра сло сти, те анти ци пи ра даљи ток дра -
ме који отва ра кре та ње кроз пут сазре ва ња.
Сонг који мај ка пева на кра ју сце не дија ло шки
је устро јен у одно су на радо зна лост на почет ку
сце не када девој чи ца пита: „А зашто не можемо
да уђе мо у ту собу?” (111). Ту је, на гра ни ци те
прет ње, назна че на ини ци јал на тема дра ме – из -
ла зак из детињ ства и пре ла зак у свет бола, свет
одра сло сти. Анти ци па ци ју основ не драм ске
теме види мо у издво је ним еле мен ти ма сон га:

[...]
Ја напра вих гне здић, 
Мали, мали коли бић,

А богић
Дуне ветрић
Па одне се тај гне здић
Боли, боли трпи, 
Боли, боли трпи (123). 

Сце на дру га, самим насло вом (Пут) уво ди те му
– ода бир пута на изла ску из детињ ства. Јуна ки -
ња је сада пре и ме но ва на у Али су која одлу чу је
да напу сти поро дич ни дом. Њена воља и одлу -
ка изра же не су речи ма: „Ја бих да радим што
нико није” (127). Вели ка сестра затва ра сце ну
сон гом Газда ри ца који акту а ли зу је банал ну
пер цеп ци ју мла де девој ке савре ме ног дру штва
у ишче ки ва њу будућ но сти са бога тим му шкар -
цем. Али са упа да или, боље рече но, про па да у
„Земљу чуда”, а драм ска рад ња у овом момен -
ту запо чи ње раз вој дога ђа ја. 

Сце на тре ћа Али су тран сфор ми ше у Сне жа -
ну која доспе ва у шуму седам пату ља ка. Сце ну
Шума може мо посма тра ти као тре ну так ини -
ци ја ци је, те кон стру и са ња сек су ал ног иден ти -
те та који ће обе ле жи ти касни ју емо ци о нал ну
деге не ра ци ју јуна ки ње. Сам про стор шуме, ар -
хе тип ски посма тра но, сим бо ли зу је сво је вр сни
пре ла зак, сусрет са сила ма оно стра ног, демо -
ни зо ва но иску ство. Архе тип ски бај ков ни модел
пре не сен у драм ски про стор акту а ли зу је пун
интен зи тет бола и напе то сти модер ног андер -
гра унд дру штва. Хтон ски про стор мит ског кода
пре и на чен је у про стор „овде доле” (139) савре -
ме ног све та. Пред јуна ки њом се отва ра про стор
дру го сти у којем вла да ју демо ни поро ка, наси -
ља, блу да и охо ло сти. Риту ал њене ини ци ја ци -
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4 Овде је реч о јуна ки њи фан та стич ног рома на која због
сво је пре по зна тљи во сти бива при кљу че на тра ди ци ји аутор -
ске бај ке.

5 Наво ди из Дра ма Миле не Мар ко вић биће обе ле же ни
само бро јем стра не у загра ди.



је завр шен је ерот ским чином са, прет по ста вља
се, седам мушка ра ца јер се нала зи у изо ло ва -
ном про сто ру са седам пату ља ка6. Дубин ски
слој бај ков не тра ди ци је (кон крет но бај ке „Сне -
жа на и седам пату ља ка”) у овој сце ни бива екс -
пли ци ран до крај њих гра ни ца. Ого ље ни архе -
тип ски кодо ви сами себе декон стру и шу и испи -
су ју драм ски облик анти бај ке – седам пату ља -
ка се пре тва ра у седам херо ин ских зави сни ка,
док Сне жа на жели ерот ски однос са сва ким од
њих. Архе тип ски под текст бај ке се на овај на -
чин бана ли зу је и поста је ого ље ни под текст који
пома же да се одре ди дру га стра на дру штве ног
иден ти те та. Савре ме на дру штве на дра ма узи ма
себи сло бо ду да ври ште ћи про го во ри о оно ме
што бај ка шапу ће. Ерот ски иден ти тет који тра -
ди ци ја уви ја у рука ви це бај ке, савре ме на дра -
ма испо ља ва као спо ља шњи слој свог сижеа.
Дру гим речи ма, Миле ни Мар ко вић не тре ба
сим бо лич ка смрт Сне жа не у ста кле ном ков че -
гу из којег је буди принц да би кре ну ла у живот
(а након изо ла ци је у кући седам пату ља ка). У
сце ни коју тума чи мо, дра ма тур шки ња декон -
стру и ше бај ков но како би пре у зе ла оно архе -
тип ско и пози ци о ни ра ла га у дела њу модер ног
жен ског субјек та. 

Сце на четвр та про из ла зи из прет ход не јер
након, бата јев ски рече но, „мале смр ти” (в. Ба -
тај 1972) прин це зу (Сне жа ну или било коју дру -
гу) мора про бу ди ти принц. Јуна ки ња дра ме се
сада само и ска зу је маском Зла то ко се у сре ђе -
ном ста ну три медве да. Око сни ца дија ло га Зла -
то ко се и Медве ди ћа је, као и у свим прет ход -
ним и пото њим дија ло зи ма, ерот ски инто ни ра -
на. На рази ни саме драм ске рад ње, дија лог упу -
ћу је на изме ње ни поло жај жен ског субјек та у
одно су на прет ход не сце не. Али са је наста ви ла
свој пут кроз „земљу чуда”, те се из шуме изме -

шта у један (мало)гра ђан ски стан, а демо ни зо -
ва не патуљ ке заме њу је добрим Медом који ће,
бар накрат ко, пре у зе ти уло гу прин ца. Мла да
јуна ки ња са дру штве не мар ги не доспе ва у про -
стор тран спа рент ног гра ђан ског начи на живо -
та који се пока зу је гото во јед на ко емо ци о нал -
но изоб ли че н. Пои гра ва ње бај ков ним репли ка -
ма („Мама М: Неко је пио из моје шоље; Тата
М: Неко је јео из мог тањи ра; Мама М: Она је
пре спа ва ла; Тата М: Каква је то девој ка?!” –
142) паро ди ра дру штве не табуе који су дове де -
ни до врхун ца у тре нут ку рође ња боле сног де -
те та. 

Низ репли ка које изго ва ра поро ди ца медве -
да („Моје семе је добро, то је она кри ва”, „Меда
ће да има здра ву децу”, „Она је пуши ла, пила,
како је могла да роди нешто добро” – 145) про -
бле ма ти зу је поло жај жене у (мало)гра ђан ском
дру штве ном устрој ству. Жен ски субјект се по -
зи ци о ни ра мар ги на ли зо ва но и у про сто ру пот -
кул ту ре којим вла да ју патуљ ци и у про сто ру
гра ђан ских окви ра. Упо ре до са дина ми за ци јом
драм ске рад ње и гоми ла њем темат ских једи ни -
ца, емо ци о нал на напе тост поста је интен зи -
вира на. Говор јуна ки ње наго ве шта ва тежњу за
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6 Бру но Бетел хајм поја ву пату ља ка у бај ци „Сне жа на и
седам пату ља ка” тума чи као поза ди ну „за исти ца ње важних
раз во ја који се оди гра ва ју у Сне жа ни” (Бетел хајм 1979: 221),
буду ћи да су они „зау ста вље ни на пре е ди пал ном ступ њу
(патуљ ци нема ју роди те ље, не жене се, нити има ју децу)”
(Исто). Мари ја Луј за фон Франц (Marie-Lou i se von Franz), са
дру ге стра не, уло гу пату ља ка у бај ка ма тума чи на дале ко
сло же ни ји начин. Изме ђу оста лог, као нега тив ног Ани му са:
„У пита њу је ком пен за ци ја за одвећ попу стљи ву жен ску при -
ро ду [...]. Пату љак је фигу ра која нат ком пен зу је нежност и
добро ту (...), пот пу но его и стич на и неза хвал на фигу ра која
[...] надок на ђу је [...] пре на гла ше ну жен скост” (Фон Франц
2017: 95). Ова кво оте ло тво ре ње Ани му са се, пре ма Фон
Фран цо вој, нужно поја вљу је у поје ди ним бај ка ма како би
јуна ки ње, пошто пре ва зи ђу поме ну ту нат ком пен за ци ју, мо -
гле доћи до прин ца. 



при па да њем7 и сво је вр стан поку шај кон стру и -
са ња иден ти те та у прећутном, али стро го дефи -
ни са ном дру штве ном устрој ству. 

Она, ипак, не про на ла зи сво је место ни у
цен тра ли зо ва ном ни у мар ги на ли зо ва ном дру -
штве ном коду, шта ви ше, и један и дру ги поку -
шај пози ци о ни ра ња пре ва зи ла зи иско ра ком ка
новом поку ша ју иден ти тет ског кон стру и са ња.
Жен ски субјект дра ме Брод за лут ке у сва кој
сце ни раза ра по јед ну без у спе шну уло гу јер
игра носи горак укус бола. Неста нак Али се рађа
Сне жа ну, из Сне жа ни ног сна се буди Зла то ко са
из чијег неу спе ха про из ла зи Пал чи ца која изра -
ста у Жену да би умр ла као Вешти ца у сне гу.
Баш сва ка бај ков на јуна ки ња сим бо ли зу је по
јед ну жен ску функ ци ју – деви це, мај ке, супру -
ге и љубав ни це – али раза ра ње ових уло га ства -
ра дра му која тема ти зу је жену у потра зи за соп -
стве ним одре ђе њем у савре ме ном дру штву.
Сек су ал но осло бо ђе ње Сне жа ни не доно си сло -
бо ду, већ тра у му обо је ну наси љем. Зла то ко са не
успе ва да ство ри поро дич ни дом јер рађа деге -
не ри са но дете. Самим тим, две кључ не тач ке у
који ма се иден ти тет жен ских субје ка та бај ке
кон сти ту и ше – раз де ви че ње и брак – у дра ми
Брод за лут ке дово де до декон струк ци је тра ди -
ци о нал них обра за ца и баш на тим руше ви на ма,
на тра у мат ском иску ству про ми ску и те та и про -
па лог бра ка, испи су ју интим ну дра му јуна ки ње
која пре ва зи ла зи бај ку. Када оскр на ви неви ност
и разо ри брак, јуна ки ња конач но изла зи из бај -
ке, али тада ула зи у дра му соп стве не инти ме.
Више стру ко име но ва на јуна ки ња само стал но
пра ви избо ре, она бира да ради „оно што нико
није”, она напу шта шуму са патуљ ци ма и сре -
ђен стан три медве да чиме са себе ски да сте ге
два опо нент на дру штве на устрој ства – цен тра -
ли зо ва но (патри јар хал но) и мар ги на ли зо ва но –
те у пото њим сце на ма кора ча новим ста за ма. 

У сце ни петој, Мочва ри, Зла то ко са се тран с -
фор ми ше у Пал чи цу, мла ду умет ни цу у дру -
штву ста рог Жап ца са огром ном гла вом. Про -
стор сце не је, и даље, хтон ски обо јен. Јуна ки ња
се нала зи у Жап че вој јазби ни, али је она, за раз -
ли ку од медве ђег ста на, „пуна лепих и ску пих
ства ри” (148). Зла то ко са је иден ти тет ски пре о -
бли ко ва на у умет ни цу, те су ју на ки њин говор и
пона ша ње у овој сце ни дру га чи је инто ни ра ни.
Дија лог са ста рим Жап цем, очи глед но углед -
ним про фе со ром, ука зу је на изград њу нове
дру  штве не пози ци је. Али са је сада у новој „зем -
љи чуда”. Издво ји ће мо неко ли ко репли ка који -
ма Пал чи ца изгра ђу је ауто ка рак те ри за ци ју у
овом момен ту дра ме:

– Мно го је лепо сада. И немој те да при ча те о
деци. Не трпим раз го во ре о деци.

– Јел се вама ствар но сви ђа ју моји радо ви?
– Прва љубав су били патуљ ци. Тако их ја

зовем.
– То је била јед на кућа напи ште на, ту су живе -

ли ти моји дру го ви, и ја сам ишла сва ки дан код
њих, уме сто да идем у шко лу. 

– Ја сам била тако поно сна што су ме при хва -
та ли. Ради ла сам све што су и они ради ли. Било
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7 На такво тума че ње нас наво ди сама бај ков на под ло га
јер јуна ки ња у бај ци (пре ци зни је рече но, у вер зи ја ма бај ке)
„Зла то ко са и три медве да”, пре ма Бетел хај мо вом тума че њу,
тра га за иден ти те том, услед бор бе са еди пал ним тего ба ма.
Зла то ко са, изгу бље на у шуми, доспе ва у медве ђу кућу у којој
нару ша ва успо ста вље ну ком пакт ност. Изгу бље ност јуна ка у
шуми не при зи ва спа се ње које дола зи од тре ћег лица, већ
сим бо ли зу је поку шај откри ва ња пута који га дово ди до соп -
ства (в. Бетел хајм 1979). Када поме ну ти бај ков ни кôд пре не -
се мо у про стор дра ме, закљу чу је мо да драм ска јуна ки ња,
након бли ског кон так та са демо ни ма (патуљ ци ма) које упо -
зна је у шуми, наста вља свој пут. Драм ска Зла то ко са је субјект
у потра зи за иден ти те том и пози ци о ни ра њем у дру штву, али
кон структ поро ди це у који при вре ме но доспе ва про из во ди
сасвим супро тан ефе кат – дово ди до интен зив ни је деста би -
ли за ци је њеног бића. 



је ту још неких дево ја ка, али сам ја била поно сна
што сам била ту са њима као део...

– Ја мислим да не вре дим. 
– Била сам љута и ништа ми није ишло. И Сту -

ден није био добро, нису ме пушта ли да га виђам
викен дом. Нер ви ра ла сам га. Кад ме види уда ра
гла вом о зид (149–154, под ву кла Л. С.).

Јуна ки ња први пут про го ва ра о дога ђа ји ма
из про шло сти, шту ро, али у довољ ној мери су -
ге стив но за тума че ње емо ци о нал не под ло ге.
На пу шта ње сина доно си немир који тежи да
поти сне, њена уло га мај ке је изгу бље на, на шта
посеб но упу ћу је реак ци ја дете та које уда ра гла -
вом о зид када је види, као да се сусре ће са не -
чим демон ским. Сце на са ста рим про фе со ром
оди ше деви јант ним ерот ским набо јем: када је
Жабац пољу би, Пал чи ца осе ћа гађе ње; док го -
во ри о боле сном сину, Жабац мастур би ра поред
ње. Жен ски субјект, као и у прет ход ним сце на -
ма, не успе ва да се изме сти из сек су ал ног кон -
тек ста, њени саго вор ни ци гото во да оста ју глу -
ви на оно што гово ри, што цело куп ну сце ну до -
во ди до апсур да. Самим тим, дија лог се пре тва -
ра у испра жње ни моно лог јуна ки ње чије емо -
ци је тужно одзва ња ју про сто ром у којем је су -
штин ски сама. Упра во из овог угла тре ба тума -
чи ти њена пита ња о соп стве ној вред но сти, као
и о вред но сти умет но сти коју ства ра. При ка за -
ни дија лог мен то ра и мла де умет ни це (можда
још увек сту дент ки ње) про бле ма ти зу је још је -
дан тра гич ни поло жај жен ског субјек та у савре -
ме ном дру штву. Емо ци о нал ни капа ци тет јуна -
ки ње ни у овом, ака дем ском, отме ном про сто -
ру не успе ва да се реа ли зу је. Јед на ко као у шу -
ми пату ља ка или мало гра ђан ском ста ну медве -
да (прем да у дру га чи јем тону) жен ски субјекaт
се пер ци пи ра као обје кат мушке жуд ње. Та сук -
це сив на објек ти ви за ци ја жене, која мења тон и

боје али не сушти ну, у раз ли чи тим дру штве ним
кон струк ти ма, дово ди до иден ти тет ске деста би -
ли за ци је субјек та у дра ми. Два кључ на тре нут -
ка у овој сце ни бива ју ерот ски реа ли зо ва на –
тре ну так у којем Пал чи ца про го ва ра о сум њи у
вред ност свог умет нич ког дела и тре ну так у ко -
јем гово ри о немо гућ но сти да виђа сина. Прва
тема је пре ки ну та пољуп цем, дру га мастур ба -
ци јом. Оба сек су ал на чина инхи би ра ју потре бу
јуна ки ње да се иска же у свом емо ци о нал ном и
субјек тив ном потен ци ја лу. Сце на је завр ше на
сон гом Успех. Пева ју га Пал чи ца и Жабац у дуе -
ту. Жен ски субјект се конач но пози ци о ни ра у
дру штве ном устрој ству, што, ипак, не дово ди до
успо ста вља ња здра вог субјек ти ви те та. Сим бо -
ли за ци ја жабе какву виђа мо у бај ка ма не доно -
си емо ци о нал ни пре о бра жај из гађе ња у љубав.
И на овом месту бај ков ни сим бо ли слу же само
да се ого ле, не и да резул ти ра ју врли ном у пре -
ва зи ла же њу напе то сти. Ста ри Жабац се пољуп -
цем не пре тва ра у прин ца, жен ски субјект не
спо зна је љубав нити у себи мири ани му са да би
конач но зао кру жио прин цип инди ви ду а ли за -
ције8. Ерос агре сив но про жди ре јуна ки њу, те се
чини да у њеном бићу више нема поми ре ња. Ка-
да се испра зни про стор тра у ме, у јуна ки њи ном
бићу оста је пра зни на. На овај начин дра ма те -
жи ого ље њу оне дру ге стра не тра у мат ског: одго -
ва ра на пита ња шта се деси са Сне жа ном ако је
не про бу ди принц (већ еди пал ни медвед), куда
одла зи Зла то ко са ако не успе да про на ђе пра ви
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8 Мари ја Луј за фон Франц упра во у окви ру тума че ња бај -
ки (в. Жен ски прин цип у бај ка ма 2017) инси сти ра на њихо -
вом архе тип ском под тек сту у доме ну, изме ђу оста лог, Ани -
ме и Ани му са. Ани ма под ра зу ме ва доми на ци ју жен ског
прин ци па, а посеб но је важно иста ћи да еле мент Ани ме гото -
во увек посто ји у бићу мушких јуна ка, као што прин цип Ани -
му са оку пи ра део бића јуна ки ња. Дру гим речи ма, про цес
инди ви ду а ли за ци је бај ков них јуна ка успе шно бива завр шен
тек онда када се успо ста ви баланс изме ђу Ани ме и Ани муса. 



пут кад напу сти туђу кућу, те у какву се Же ну
пре о бра зи Прин це за када бај ка закљу чи крај. 

Чини се да сце на шеста, Гне здо, тема ти зу је
послед њи поку шај јуна ки ње да се иден ти тет ски
успо ста ви. Пал чи ца је пре о бра же на у Прин це -
зу, може се прет по ста ви ти, на врхун цу кари је -
ре, пози ци о ни ра на у ста ну у којем не живи
принц, већ Ловац – спа си лац. Издво ји ће мо не -
ке од кључ них репли ка које пре но се емо ци о -
нал ну деста би ли за ци ју жен ског субјек та: 

– Ја поми слим да бих била мртва да тебе
нема.

– Мислим да ми је добро.
– Мислиш ли ти да сам ја добра?
– А да родим дете? Да родим здра во дете.

Знам да бих сад роди ла здра во дете (156–161).

Мушком субјек ту се пре пу шта пози ци ја мо -
ћи, од њега се оче ку је дела ње које ће дове сти
до инте гри са ња иден ти те та жен ског субјек та.
Тема ти зу ју се функ ци је које жена тре ба и мора
реа ли зо ва ти у дру штву – бити мај ка здра вог
дете та, бити добра, довољ но добра у оку посма -
тра ча. Овај ловац, међу тим, није „пре вас ход но
заштит нич ка фигу ра која нас може изба ви ти, и
изба вља нас, од опа сно сти наших и туђих на -
сил них осе ћа ња” (Бетел хајм 1979: 226). Уко ли -
ко га чак и посма тра мо у том, сим бо лич но бај -
ков ном, зна че њу, дра ма и на овом месту декон -
стру и ше уста ље ни фол клор ни обра зац. То ви -
ди мо у тре ну ци ма њего вог само и ска зи ва ња. 

– Ловац: Ништа тебе не чека то да ти је јасно.
Сад ћеш да сед неш да радиш нешто, гола, а ја ћу
да гле дам и ужи вам. 

– Ловац: Ја нећу децу.
– Ловац: [...] Не зани ма ју ме деца уоп ште.
– Прин це за: Мене зани ма.
– Ловац: Ко тебе пита? (160–161).

Ова мушка фигу ра пре у зи ма изме ње ну фун -
к ци ју у одно су на прет ход не мушкар це које
јуна ки ња сре ће на свом путу. Он пре у зи ма сим -
бо лич ну уло гу лов ца који поти ску је раза ра ју ће
ерот ске наго не у мла дој жени, али не да би јој
отво рио сигу ран пут ка само о ства ре њу, већ да
би про гу тао свој плен. Моти ва ци ја њего вог де -
ла ња усме ре на је првен стве но ка соп стве ној
афир ма ци ји, чиме се јуна ки ња и у овој сце ни
објек ти ви зу је, дакле, иден ти тет ски инхи би ра.
Ипак, демо ни са који ма у тре ћој сце ни (Шума)
општи не напу шта ју јуна ки њи но биће. Шта ви -
ше, оста ци демон ског моти ви шу сва пото ња
дела ња жен ског субјек та, као после ди цу тра у -
мат ске ини ци ја ци је. Њено биће обу зи ма и па -
као и рај („Свет је твој, пакао је твој” – 162),
посто ји нешто изу зет но, можда дар који јој
доно си сна гу да се изно ва изме шта из егзи стен -
ци јал них обра за ца које, прем да их сама бира,
напу шта када их про зре. Драм ска прин це за де -
кон стру и ше, из сце не у сце ну, соп стве ни објек -
ти ви зо ва ни поло жај. Сто га, Ловац нема моћ да
је зашти ти (јер њего ва сна га не лежи у љуба ви)
од силе наго на. 

Када се у сце ни сед мој, Там ном вила је ту,
Прин це за тран сфор ми ше у Жену, јуна ки њин
иден ти тет гото во у цело сти под ле же демо ни за -
ци ји. Мушки субјект је пре о бра жен у Орла9, а
Жена оства ру је деструк тив ну везу са Лов че вим
сином (из прет ход не сце не). У овом тре нут ку
жен ски прин цип задо би ја моћ раза ра ју ће силе.
Може мо рећи да Aни мус поти ску је послед њи
одсјај Aни ме у јуна ки њи. Буду ћи да пут инди -
ви ду а ли за ци је жен ског субјек та није зао кру жен
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9 Сим бол орла упу ћу је на сна гу огром них раз ме ра, али и
аспект раза ра ња када се њего ва сим бо ли ка пре не се на рази -
ну живо та, „где се ток живо та тим аспек ти ма дово ди у пита -
ње, обу зет про ждр љи вим стра сти ма духа” (Бидер ман 2004:
272).



(јер ини ци ја ци ја с почет ка дра ме није разо ри -
ла стра хо ве, већ је успо ста ви ла непре ва зи ђе ну
тра у му), јуна ки ња се пре пу шта сили раза ра ју -
ћег Еро са. Сва ка сце на ове дра ме руши по један
поку шај поми ре ња жен ског бића у само ме себи
(зато што жеље но иден ти тет ско само о ства ре ње
детер ми ни ше јак уплив објек ти ви за ци је коју
врше мушки субјек ти над женом), те у овом
момен ту, у сед мој сце ни, Она при ста је на уни -
ште ње. У гото во инце сту о зно ерот ској вези са
Орлом, послед ње нити жен ско сти бива ју поки -
да не, али тума че ње ове дра ме не тре ба усме ри -
ти ка про јек ци ји жене – жртве. Али са сама бира
пут на којем ће ради ти „оно што нико није”.
Када разо ри и послед њи бај ков ни обра зац; кад
пољу бац жабу не пре тво ри у прин ца ни ловац
прин це зу не зашти ти од агре сив ног Еро са; јуна -
ки ња сво ју жен скост покла ња Орлу да је про -
жде ре. Упра во тада жен ски субјект реа ли зу је
конач ни про цес ини ци ја ци је, јер у тој послед -
њој сек су ал ној игри уми ре Жена да би се у фи -
нал ној сце ни роди ла Вешти ца. Не тре ба забо -
ра ви ти да Орао у сед мој сце ни извр ша ва само -
у би ство, те у конач ни ци жен ски прин цип (на
врхун цу ерот ског потен ци ја ла) пони шта ва све
мушке субјек те. 

Закључ на сце на дра ме не успо ста вља конач -
ну доми на ци ју ни над моћ жен ског субјек та
(Вешти ца уми ре пија на у сне гу, нер вно растро -
је на и обу зе та пат њом за сином којег је напу -
сти ла), али се опи ре бај ков ној тра ди ци ји чије
уста ље не моде ле раз от кри ва и декон стру и ше. 

2. Жен ски прин цип у актан ци јал ном 
моде лу (анти)дра ме

Да бисмо зао кру жи ли ана ли зу раз ли чи тих
бај ков них јуна ки ња обје ди ње них јед ним жен -

ским субјек том, нео п ход но је успо ста ви ти ме -
ђу сцен ски дија лог који ће нас дове сти до ко на -
ч ног идеј ног зна че ња дра ме Брод за лут ке. По -
себ но ова кву ана ли зу наме ћу после ди це уну -
тра шње драм ске поде ле успо ста вље не дија ло -
гом и дија лек ти ком тран сфор ма ци ја од тре ће
до сед ме, са јед не, и осме сце не, са дру ге стра -
не. Нај пре се тре ба вра ти ти на сам поче так дра -
ме (сце на дру га, Пут) и утвр ди ти моти ва ци ју за
јуна ки њин одла зак од куће.

Вели ка сестра: И шта ћеш сад да радиш?
Али са: [...] Само ћу да одем од куће.
Вели ка сестра: А тата и мама?
[...] 
Али са: Ухва тио ме је за бра ду и гле дао ме

ружно.
[...] 
Вели ка сестра: Била си закљу ча на у подру му

са оним иди о том.
Али са: Јесам.
Вели ка сестра: Била си гола. 
[...] 
Али са: То је била игра. Ја сам се ски ну ла а он

је морао да ме гле да у очи (124). 

Цити ра ни дија лог сеста ра расве тља ва рела -
ци ју изме ђу дечи је игре, игре иза зо ва и запра -
во врло ком плек сног, софи сти ци ра ног ерот ског
испо ља ва ња, што ства ра напе тост у при ка зи ва -
њу рас ко ла вео ма мла де јуна ки ње и екс це са
њеног ова ко дели кат ног и про во ка тив ног раз -
от кри ва ња, које делу је као врло ела бо ри ран
еро т ски план, а запра во пред ста вља екс цес у
амби јен ту детињ ства и одра ста ња. Реак ци ја
око ли не (роди те ља) ука зу је на типи чан, сте ре -
о ти пан и, да упо тре би мо ову незграп ну реч,
про хи би та ти ван (усло вљен дру штве ним систе -
мом забра на) општи дру штве ни однос пре ма
сек су ал но сти – она зала зи у про стор недо зво -
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ље ног, сра мот ног и кажњи вог. Дру штве но ус -
трој ство модер ног доба, како је то назна чио
Мишел Фуко (Mic hel Fou ca ult), са раз во јем ка -
пи та ли зма гра ди нови, дру га чи ји обра зац гуше -
ња сек су ал но сти, јер је он сје ди њен „са гра ђан -
ским редом” (1982: 11). Фуко се пита „како је
дошло до тог пре ме шта ња које нас све, пре тен -
ду ју ћи на то да нас осло ба ђа гре шне при ро де
сек са, пре оп те ре ћу је голе мом исто риј ском гре -
шком која се састо ји баш у томе што се зами -
шља та погре шна при ро да те се из тог веро ва -
ња извла че погуб не после ди це” (Исто: 14). Ми
се овом при ли ком неће мо освр та ти на узро ке
поти ски ва ња сек су ал но сти које је Фуко у тро -
том ној Исто ри ји сек су ал но сти расве тлио, већ
на после ди це које то има за модер ни жен ски
субјект. Јуна ки њин отац, на при мер, уоп ште не
про го ва ра о начи ње ном пре сту пу, о томе се ћу -
ти и то се пре зи ре. Вели ка сестра, са дру ге стра -
не, саве ту је дру гу стра те ги ју бри са ња оно га што
се дого ди ло – „Само је тре ба ло да се пра виш
луда” – што нам ука зу је на њено раз у ме ва ње
пра ви ла дру штве ног устрој ства и сасвим добро
инте гри са ње у систем који их про пи су је. Али -
са не при хва та пра ви ла која не раз у ме, а сен ка
забра не је поја ча но моти ви ше ка испи ти ва њу
тог неја сног про сто ра. Моти ва ци ја њеног одла -
ска у шуму коре спон дент на је кла сич ној бај ков -
ној моти ва ци ји која наво ди жену Пла во бра дог,
на при мер, да отво ри забра ње ну ода ју10. У овом
кљу чу, наи ме, може мо посма тра ти све даље ко -
ра ке на јуна ки њи ном путу. У про сто ру поро -
дич не куће Ерос је пре ћут ки ван, док је, међу -
тим, у про сто ру шуме ого љен до изо па че ња.
Њен дола зак код пату ља ка деми сти фи ку је та -
бу и зи ра но поље сек су ал но сти, али то је само
дру га стра на екс тре ма. Утвр ђи ва ње моти ва ци -
је јуна ки њи ног сту па ња у про стор супкултуре

пату ља ка важно је да се раз ја сни немо гућ ност
успо ста вља ња иден ти тет ске кохе рент но сти жен -
ског субјек та. Раз ли чи те бај ков не функ ци је (а
запра во архе тип ске струк ту ре) пре не се не на
драм ску јуна ки њу, као што смо виде ли, нису
дове ле до успе шне, зао кру же не и при хва ће не
инди ви ду а ли за ци је жен ског субјек та. Један од
кључ них узро ка иден ти тет ске деста би ли за ци је
даје дра ми дру штве но и сто риј ски сми сао јер је
хро нич на тен ден ци ја објек ти ви за ци је жен ског
субјек та тако пре до че на и у дра ми. Сва ка сце -
на, дакле, сва ка фаза раз во ја јуна ки ње, обе ле -
же на је спе ци фич ним ерот ским кон тек стом ко -
ји инхи би ра њен иден ти тет ски раз вој. Сада тре -
ба одго во ри ти на пита ње који су раз ло зи за ба -
зич ни уплив Еро са на свим пољи ма њеног дела -
ња, и да ли је то повра так на инди ви ду ал ноп си -
хо ло шки, па чак и инстинк тив но-физи о ло шки
ниво обли ко ва ња и моти ва ци је, или је дру штве -
но и сто риј ска дина ми ка обли ко ва ња иден ти те -
та и њего вих про тив реч но сти уло гом еро тич ког
поја ча ва.

Какве су после ди це гуше ња, при гу ши ва ња,
зато мља ва ња еро тич ког бића јуна ки ње? Да ли
то дола зи од стра не дру штве ног устрој ства које
про из во ди инхи би ра не субјек те? Јуна ки ња од -
ла зи из про сто ра куће (пре ма Алти се ро вим [Lo -
u is Alt hus ser] постав ка ма јед ног од кључ них
држав них иде о ло шких апа ра та – в. Алти сер
2015) након ерот ског екс це са који је обе ле жа -
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10 Моти ва ци ја за пре о бра жај Али се у Сне жа ну, дакле, за
одла зак у шуму, може се и чвр сто веза ти за сим бо лич ко ту -
ма че ње саме бај ке (одно сно њених вари јан ти) „Сне жа на и
седам пату ља ка” коју изно си Бру но Бетел хајм. Реч је о про -
бле ма тич ном поло жа ју јуна ка (дете та) у поро дич ном окру -
же њу из којег жели да се изме сти како би на даљем самотном
путу про на шао себе. „У ’Сне жа ни’ годи не које ова про во ди с
патуљ ци ма озна ча ва ју њено раз до бље нево ља, реша ва ња
про бле ма, њен пери од раста” (Бетел хајм 1979: 222).



ва као пре зре ну и доспе ва у про стор мар ги нал -
ног дру штве ног сло ја јер једи но он у датом тре -
нут ку бива довољ но отво рен и довољ но при вла -
чан за уру ша ва ње гра ни ца табуа. Њено дела ње
у овом момен ту дра ме, а онда и у свим пото -
њим, моти ви ше потре ба за инте гра ци јом која
би тре ба ло да дове де до кон струк ци је субјек ти -
ви те та. Про цес ожи вља ва ња бај ков них јуна -
киња у иден ти тет ском испи си ва њу које дово ди
до дез ин те гра ци је (и архе тип ског и драм ског
прин ци па) поку ша ће мо да закљу чи мо актан ци -
јал ним моде лом чита ња дра ме.

Ана ли зу актан ци јал ног моде ла врши мо пре -
ма постав ка ма Ан Ибер сфелд (Anne Uber sfeld).
Она се осла ња на Гре ма са (Algir das Julien Gre -
i mas) и Сури оа (Étien ne Sou ri au)11, али даје за -
вр шну реч и, пре ма нашем мишље њу, уса вр ша -
ва поме ну ти струк ту ра ли стич ки модел, који је,
тре ба поме ну ти, про ис те као упра во из чуве ног
Про по вог (Пропп) мор фо ло шког тума че ња три -
де сет две функ ци је јуна ка у бај ци12. Схе ма
актан ци јал ног моде ла у дра ми под ра зу ме ва
шест основ них кући ца – адре сан та, адре са та,
субјек та, објек та, помоћ ни ка и про тив ни ка.
Пре  ма Ибер сфел ди ном тума че њу Гре ма со ве
схе  ме, основ на иде ја под ра зу ме ва сле де ће: 

Ако раз ви је мо импли цит ну рече ни цу ове схе -
ме, про на ла зи мо силу (или биће А1); вођен ње -
ном рад њом, субје кат С тра жи обје кат О у корист
или по жељи бића А2 (кон крет ног или апстракт -
ног), у том тра га њу субје кат има помоћ ни ке П
или про тив ни ке П1 (Ибер сфелд 1982: 53).

Наше тума че ње (које је огра ни че но оби мом
овог рада) биће усме ре но ка одно су субјек та,
објек та, адре сан та и адре са та. У скла ду са тиме,
при ка за ће мо две основ не схе ме на који ма, пре -
ма нашем виђе њу, почи ва дра ма Брод за лут ке.

Прва схе ма је актив на у дра ми од тре ће до сед -
ме сце не. Она под ра зу ме ва силу Еро са у кући -
ци адре сан та који моти ви ше субјекат (мушке
фигу ре које се поја вљу ју у дра ми) да у соп стве -
ну корист (ради задо во ље ња сво јих жеља и на -
го на) усме ра ва дела ње пре ма објек ту (жен ском
субјек ту). Сли ко ви то, схе ма би изгле да ла овако:

А1: Ерос А2: Мушки субјек ти 
С: Мушки субјек ти О: Жен ски субјект

Субјект и адре сант су изјед на че ни јер мушке
фигу ре жен ски обје кат (јуна ки њу) желе за себе.
Моти ва ци ја за њихо во дела ње, од тре ће до сед -
ме сце не, је сила Еро са, што смо пока за ли у
првом погла вљу рада. Сада се може мо усме ри -
ти на три кључ не кући це које у ана ли зи ра ним
сце на ма врше функ ци ју тро у гла. Реч је о тро у -
глу дво стру ке карак те ри за ци је, 

исто вре ме но иде о ло шкој и пси хо ло шкој – одно -
са субје кат-обје кат; он у ана ли зи слу жи томе да
се пока же како је иде о ло шко при сут но у пси хо -
ло шком или, тач ни је, како је пси хо ло шка карак -
те ри за ци ја одно са субје кат-обје кат [...] тесно за -
ви сна од иде о ло ги је (Ибер сфелд 1982: 66). 

Кон крет но, од тре ће до сед ме сце не дра ме Брод
за лут ке сила Еро са у функ ци ји адре сан та уско
је пове за на са дру штве ним устрој ством јер је
објек ти ви за ци ја јуна ки ње (у раз ли чи тим дру -
штве ним струк ту ра ма, од бра ка до уни вер зи те -
та) про дукт раз ли чи тих дру штве них иде о ло -

CROSSOVER ДРАМСКЕ БАЈКЕ

156 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/02

11 Више о ово ме у: Сурио, Етјен. Две ста хиља да драм ских
ситу а ци ја. Бео град: Нолит, 1982. и Гре мас, Алжир дас Жили -
јен. Актан ти, акте ри и фигу ре, у: Струк ту рал ни при лаз књи -
жев но сти. Бео град: Нолит, 1978. 

12 Више у: Проп, Вла ди мир. Мор фо ло ги ја бај ке. Про све та:
Бео град, 1982.



шких апа ра та. Медве дић-С (сце на четвр та), на
при мер, задо во ља ва силу Еро са-А1 бира њем
објек та жуд ње, док Зла то ко са сво ју функ ци ју
објек та може задр жа ти само под усло вом да
реа ли зу је функ ци ју мај ке (здра вог) дете та. Ње -
на функ ци ја бива усло вље на жеља ма мушког
субјек та и ути ца ји ма дру штве ног устрој ства.
Иден ти чан однос функ ци ја у тро у глу адре сант-
-субје кат-обје кат види мо и у оста лим сце на ма
где у кући ци субје ка та фигу ри ра ју Жабац, Ло -
вац, Орао. 

Уко ли ко, пак, заме ни мо фигу ре у кући ца ма
субјек та и објек та (јер је јуна ки ња она која у
дра ми актив но дела), доби ће мо сле де ћу схе му:

А1: Кон структ иден ти те та А2: При па да ње
С: Јуна ки ња О: Мушке фигу ре 

Ово је модел у окви ру којег жен ски субјект,
вођен жељом за изград њом иден ти те та, дела
како би конач но успо ста вио при пад ност. Јуна -
ки ња тежи про на ла же њу места у дру штву, али
се чини да је оно усло вље но мушком фигу ром,
чак и када је она у функ ци ји објек та. Иден ти -
тет жен ског субјек та у дра ми усло вљен је по -
твр дом мушкар ца која увек оста је на рази ни
еро ти зма. Судар два актан ци јал на моде ла дово -
ди до неспо ра зу ма уну тар јуна ки њи них моти ва
и дела ња. Она се у гото во свим сце на ма ерот -
ски иска зу је, али не са циљем сек су ал ног, већ
инди ви ду ал ног оства ре ња, зато што не успе ва
да се осло бо ди јаког маску ли нар ног ути ца ја.
Упра во доми на ци ја маску ли нар ног прин ци па у
дру штве ном устрој ству чини да у актан ци јал -
ном моде лу дра ме обје кат (када је мушка фигу -
ра у тој кући ци) оства ру је функ ци ју која дра -
стич но ути че на обли ко ва ње субјек та. Ради кал -
на опреч ност у моти ви ма дело ва ња (адре сан ти -

ма) јуна ки ње и мушких фигу ра дово ди до фа -
тал ног пре о бра жа ја у завр шној сце ни. Тран -
сфор ма ци ја Жене у Вешти цу пока зу је тра гич -
не после ди це при мар ног гуше ња сло бо де уну -
тар дру штве ног систе ма. Вешти ца, као и зла
вила, у бај ков ној тра ди ци ји често може бити
„пер со ни фи ка ци ја повре ђе них осе ћа ња, ташти -
не или озло је ђе но сти [...]” (Фон Франц 2017: 48).
Пре ма тума че њи ма Мари је Луј зе фон Франц,
ова кав вид архе тип ског оте ло тво ре ња ука зу је
на немоћ „да се пре ва зи ђе нека рана, озло је ђе -
ност или зло во ља које су про у зро ко ва не раз о -
ча ре њем у доме ну осе ћа ња” (Исто: 48). У овом
кљу чу посма тра но, непре ва зи ђе не ране дово де
до доми на ци је Ани му са који је оте ло тво рен
облич јем Вешти це на кра ју дра ме. Јуна ки ња је
у завр шној сце ни обу зе та тра у мом бо ле сног
дете та и деви јант ног Еро са (иако је ста ра, жели
да посма тра Иви цу и Мари цу у сек суал ном
чину), али пре власт Ани му са јесте и „пре ру ше -
на мол ба за љуба вљу” (Исто: 49), те она допу -
шта Иви ци да је пред смрт грли, мази и љуља. 

Актан ци јал ни моде ли на који ма су изгра ђе -
не драм ске функ ци је од тре ће до сед ме сце не
пока зу ју после ди цу јед ног дру штве ног устрој -
ства у окви ру којег се ерот ска објек ти ви за ци ја
жене раз ре ша ва на тра ги чан начин. Пре о бражај
Жене у Вешти цу затва ра дра му, али отва ра пи -
та ње како данас чита ти бај ку као карак те ри сти -
ч ну књи жев ну лек ти ру мла ђе публи ке. Де кон -
струк ци јом Прин це зе ство ре на је Вешти ца, док
је дез ин те гра ци јом бај ке испи са на (анти)дра -
ма. Поста вља се пита ње да ли је, након ова кве
раз град ње тра ди ци о нал ног књи жев ног обли ка
и паро ди ра ња модер ног дру штве ног устрој ства,
бај ка ма у који ма принц буди успа ва не лепо ти -
це дошао крај, те да ли је ова драм ска декон -
струк ци ја тра ди ци је један облик пози ва на бу -
ђе ње. 
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Lola D. STO JA NO VIĆ

RES HA PING OF THE FAIRY TALE 
IN THE DRA MA THE DOLL BOAT

BY MILE NA MAR KO VIĆ

Sum mary

This work exa mi nes the res ha ping of the fairy tale
tra di tion in the dra ma The Doll Boat (Brod za lut ke) by
Mile na Mar ko vić. The focus of the work is reflec ted in
the inter pre ta tion of the dra ma tic dis in te gra ti ons of the
famo us hero i nes like Snow Whi te, Rapun zel, Ali ce, Gre -
tel, and Thum be li na. They are being shown in an eccen -
tric man ner, almost gro te sque, tur ning them as subjects
of the tra di ti o nal fairy tale into a dra ma (anti)hero i ne.
The pro cess in which the fema le subject goes from ado -
le scen ce to old age is espe ci ally being exa mi ned, as well
as res ha ping of the iden tity from Ali ce who lea ves the
home to do what no one did befo re to the witch who falls
asle ep in the snow out of the wish to die (to be born
again). The focus lies in inter tex tu a lity, decon struc tion
of tra di ti o nal nar ra ti ves as well as the role of fema le
sexu a lity in modern soci ety.

Keywords: Mile na Mar ko vic, The Doll Boat, (anti)fairy
tale, modern dra ma, fema le iden ti ti es
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САЖЕ ТАК: У раду ће бити ана ли зи ра ни кома ди за
децу Жељ ка Хуба ча: Лепо ти ца и звер, Мала сире на, Ус-
па ва на лепо ти ца, Царе во ново оде ло у земљи чуда, Раз -
ма же ни принц и Чароб на сви ра ла виле ња ка Мила на.
Ови кома ди могли би се детер ми ни са ти као сцен ске
бај ке, с обзи ром на то да су сви наве де ни, осим послед -
ња двa, дра ма ти за ци је позна тих бај ки. Ипак, у Хуба -
че вом дра ма тур шком поступ ку уоч љи во је про ши ри -
ва ње и оса вре ме њи ва ње сижеа бај ке и изне ве ра ва ње
чита о че вог хори зон та оче ки ва ња. Аутор то нај че шће
пости же уво ђе њем нових лико ва у сплет рад ње, њихо -
вим изни јан си ра ним гово ром, језич ко-стил ском игром
и хумо ром. Њего ви ори ги нал ни драм ски тек сто ви та-
ко ђе се могу одре ди ти као сцен ске бај ке, буду ћи да
несум њи во садр же моти ве, лико ве и струк тур не еле -
мен те жан ра бај ке. Рад тежи да испи та на који начин
се Хубач одно си пре ма еле мен ти ма кла сич не бај ке и
у ком кљу чу ства ра нову бај ку савре ме не драм ске
умет но сти. 

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: Жељ ко Хубач, сцен ска бај ка, струк -
тур ни еле мен ти бај ке, функ ци ја лико ва, стил ске одли -
ке, хумор, иде о ло ги ја

Сцен ска бај ка нај че шћа је под гру па драм -
ских тек сто ва за децу широм све та. Миса и ло -
вић исти че како је „сцен ска бај ка у свет ским
раз ме ра ма основ но сцен ско богат ство деч јих
позор ни ца” (1991: 81), Зора Бошкан-Танур џић
запа жа да „сцен ска бај ка-дра ма за децу зау зи -
ма нај зна чај ни је место у обла сти деч је дра ме”

(2001: 3), док Мла ђе но вић потвр ђу је како и у
теа тру за децу у Срби ји „апсо лут но госпо да ри
бај ка, ако се зане ма ре дра ма ти за ци је кла сич -
них рома на наше и свет ске књи жев но сти за де -
цу” (2009: 47–46). Жанр бај ке вео ма је пого дан
за „пре вод” у драм ску фор му, захва љу ју ћи сво -
јим фан та стич ним при зо ри ма, зани мљи вим ли -
ко ви ма, дина мич ној рад њи, интри гант ним за -
пле ти ма и недво сми сле ној семан ти ци. Када се
при сту па пре о бли ко ва њу бај ке у драм ску фор -
му1, нај че шће мето де јесу оса вре ме њи ва ње и
ино ви ра ње извор ног тек ста.

Дра ма наста ла на осно ву моде ла бај ке, са
свим одли ка ма драм ске струк ту ре (поде лом на
сце не, чино ве, дија ло зи ма, јасном рад њом, изни -
јан си ра ним карак те ри ма итд.) тема ти зу је сва ко -
днев ни, исто риј ски или мит ски миље, с акту е ли -
за ци јом као тен ден ци јом, не одри че се ни педа -
го шког, вас пит ног дело ва ња на публи ку. Ипак,
њена нај ве ћа вред ност јесте игра и кому ни ка ци -
ја која се рађа из игре као осно ве драм ског, и то
игра у ком би на ци ји са чаро ли јом, фан та сти ком,
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која под сти че рад њу, ства ра ње нових драм ских
ситу а ци ја и саи грач ко уче ство ва ње и асо ци ра ње
(Mlađenović 2009: 104). 

Међу писци ма који су дока за ли сво је уме ће
у писа њу драм ских бај ки са наших про сто ра ва -
ља поме ну ти: Љуби шу Ђоки ћа, Бошка Три фу -
но ви ћа, Алек сан дра Попо ви ћа, Мио дра га Ста -
ни са вље ви ћа, Љуби во ја Ршу мо ви ћа, Сте ва на
Пе ши ћа, Иго ра Бојо ви ћа, Мили во ја Мла ђе но -
ви ћа, Миле ну Депо ло и Жељ ка Хуба ча. Гото во
сва ка бај ка оста вља довољ но про сто ра за до -
мишља ње и пре о сми шља ва ње, што раз ли чи тим
драм ским писци ма омо гу ћа ва да се посве дру -
га чи је одно се пре ма исто вет ном пред тек сту, за -
ви сно од сво јих зами сли, инвен ци ја и дра ма -
тур шког сти ла. На при мер, бај ка „Црвен ка па”
је и Попо ви ћу и Мла ђе но ви ћу послу жи ла као
пред ло жак, али је моди фи ко ва на и при ла го ђе -
на рецеп циј ском оку савре ме ног гле да о ца на
сасвим раз ли чи те начи не: Попо вић знат но ши -
ри гра ни це ори ги нал не бај ке, кре и ра нове лико -
ве и додат не запле те, у амби јен ту који је ак ту е -
лан и бли зак савре ме ном дете ту, док Мла ђе но -
вић декон стру и ше пред текст, мења функ ци је
лико ва, изо кре ће и нару ша ва дога ђа је и зна че -
ња из пред тек ста, чиме тво ри сцен ску ан ти бај -
ку (Veljković Mekić 2010: 350). Ипак, но во зна -
че ње, кон тек сти и коре ла ци је не уки да ју ста ре
па је струк ту ра ових кома да у стал ној ко ре лаци-
ји са струк ту ром бај ке и тек у суда ру пред зна -
ња, с јед не стра не, и нових „инфор ма ци ја”, из -
не ве ре них оче ки ва ња и ути са ка, с дру ге, ре ци -
пи јент може фор ми ра ти одре ђен естет ски суд. 

У овом раду ана ли зи ра ни су сви доса да шњи
кома ди за децу Жељ ка Хуба ча и они се сви могу
детер ми ни са ти као сцен ске бај ке. Лепо ти ца и
звер, Мала сире на и Успа ва на лепо ти ца у јасној
су рела ци ји пре ма исто и ме ним бај ка ма, Царе -

во ново оде ло у земљи чуда моди фи ку је позна ти
сиже бај ке пре по зна тљи ве у насло ву савре ме -
ним аспек ти ма, новим лико ви ма и додат ним
су ко би ма, док Раз ма же ни принц и Чароб на сви -
ра ла виле ња ка Мила на, иако ори ги нал ни драм -
ски тек сто ви, несум њи во садр же моти ве, лико -
ве и струк тур не еле мен те жан ра бај ке. Циљ ове
ана ли зе јесте да утвр ди на који начин се Хубач
одно си пре ма еле мен ти ма кла сич не бај ке и у
ком кљу чу ства ра нову бај ку савре ме не драм -
ске умет но сти. 

У лут кар ско-драм ском кома ду Лепо ти ца и
звер рад ња и лико ви оста ју углав ном вер ни по -
зна тој бај ци. Међу тим, у Хуба че вом поступ ку
пре о бли ко ва ња бај ке лако се запа жа про ду бље -
ни је, ком плек сни је и живо твор ни је сли ка ње ли -
ко ва и њихо вих одно са. Неза вид ни поро дич ни
и соци јал ни одно си при ка за ни су кроз суко бе
изме ђу Лепо ти це и њених сеста ра, изме ђу две -
ју ћер ки и оца и изме ђу сеста ра и њихо вих про -
са ца. Мали на и Габи на су Лепо ти чи не зле се -
стре и неза хвал не ћер ке, исто вет не у сва ком
сми слу. Њихо ви лико ви има ју дво стру ку функ -
ци ју: поред при мар не функ ци је нега ти ва ца, оне
су и комич ни карак те ри. Хуба чу су оне изван -
ред но послу жи ле за кри ти ку нескром но сти,
сре бро љу бља, при твор но сти, дво лич но сти, зло -
на мер но сти и сл. Њихо ви поступ ци и репли ке
буде одбој ност код чита о ца, али и смех. Поред
све сво је зло бе, оне су веома духо ви те, наро чи -
то у комен та ри са њу сво јих про са ца, Фили па на
и Фили по на, који су у истој мери пан да ни као
и њи хо ве иза бра ни це. Ста ри, боле сни, сла би и
сме  шни, Фили пан и Фили пон желе да се оже не
само како би доби ли него ва те љи це и дома ћи це
које ће води ти рачу на о кућ ним посло ви ма.
Ма ли на и Габи на, при ста ју ћи на брак са њима
како би се спа си ле беде, али у нади да ће живе -
ти боље, отме ни је и сло бод ни је (чак, у нади да
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ће рано оста ти удо ви це), упа да ју у зам ку и по -
ста ју још неза до вољ ни је сво јим ста ту сом. 

ФИЛИ ПОН: Како је див но бити оже њен.
ФИЛИ ПАН: Да сам то знао рани је, сигур но бих

се још у три де се тој везао.
ФИЛИ ПОН: И ја. Каква би то била уште да.
ФИЛИ ПАН: Пра во велиш. Кад имаш жену, не

тре ба ти ни кува ри ца, ни слу жав ка...
ФИЛИ ПОН: Ни башто ван, ни пра ља...
ФИЛИ ПАН: Све то имаш на јед ном месту, у сво -

јој дра же сној жени ци.
ФИЛИ ПАН: И то бада ва!
ФИЛИ ПОН и ФИЛИ ПАН: Како је живот леп.
МАЛИ НА и ГАБИ НА: Како је живот гро зан!2

Раз о ча ра не, сестре се вра ћа ју оцу и тамо за -
ти чу Лепо ти цу у див ним хаљи на ма и са ску -
поце ним наки том. Оти ма ју ћи се око бисер не
огр ли це, кида ју је, а бисе ри пада ју у бунар те
обе ска чу за њима и даве се. Репли ке о њихо вој
смр  ти су оскуд не и раз го вор изме ђу оца и Ле -
по ти це брзо кре ће у дру гом сме ру. „Прет по -
став ка смр ти која сле ди никад се у бај ци не на -
ме ће као про блем, одно сно, она пред ста вља
чиње ни цу конач не при ро де” (Лаки ће вић 2010:
24). Мудрост бај ке не гаји пред ра су де о веч ном
живо ту, те смрт не могу избе ћи ни нај бо љи ни
нај му дри ји њени јуна ци, о чему све до че типич -
ни завр ше ци бај ки. Пре ра на смрт сеста ра, као
заслу же на казна, огле да се упра во у овом одсу -
ству туго ва ња нај бли жих за њима. И отац и Ле -
по ти ца су „сагла сни” са тим да је њихо ва смрт
логи чан след у бај ци која се зала же за пра вед -
ност и успо ста вља ње рав но те же. Оштре опо зи -
ци је изме ђу бра ка из кори сти и искре не љуба -
ви у тре нут ку Мали ни не и Габи ни не смр ти и
Лепо ти чи ног све сног поврат ка Зве ри кул ми ни -
ра ју и воде ка раз ре ше њу карак те ри стич ном за
мно ге народ не и аутор ске бај ке.

Пара лел но са поме ну тим драм ским ситу а -
ци ја ма оди гра ва ју се и уну тра шњи суко би Ле -
по ти це и Зве ри. Вер бал ни агон изме ђу њих го -
то во да изо ста је и једи ни моме нат у којем дола -
зи до уда ља ва ња јесте када Звер раз от кри ва се -
бе, у тре нут ку када је пре о бра жај запо чео, тј.
када је Звер на пола пута да поста не човек. Не
би било веро ват но нити иде о ло ги јом и ети ком
бај ке оправ да но да Лепо ти ца при хва ти Звер за
супру га и љубав ни ка пре но што се про цес про -
ме не окон ча. Ипак, њена одлу ка да се вра ти
ука зу је на то да је спрем на на ризик, буду ћи да
у том тре нут ку не зна да ли је Звер поста ла чо -
век или су пре ва гу одне ли дивљи импул си. Звер,
с дру ге стра не, води бор бу са сво јим нега тив -
ним и само де струк тив ним импул си ма, са сво -
јом вели ком моћи, само за љу бље но шћу и са мо -
жи во шћу који су је осу ди ли на оту ђе ност и са -
мот ња штво. Вели ка (тешко кон тро ли са на) моћ,
одсу ство стра ха и „савр шен ство” звер ског лика
видљи ви су у Огле да лу које пред ста вља дру го ја
Зве ри, њену ани мал ну при ро ду – „ОГЛЕ ДА ЛО:
Уза луд се опи реш. Лик ти и нарав у јед но биће
сра ста ју!” У јед ном тре нут ку Огле да ло пре ра -
ста у дру гост, застра шу ју ћи лик „видљив” Зве -
ри. Раз би ја ју ћи га, Звер се одри че сво је ани мал -
не при ро де и три јумф „душе која се буди” чини
да поста не леп, али слаб и боле стан мла дић. 

Лепо ти ца је нај хра бри ји лик овог драм ског
кома да. За раз ли ку од већи не јуна ки ња из бај -
ки (Пепе љу ге, Успа ва не лепо ти це, Зла то ко се),
она није обе ле же на само спо ља шњом лепо том3,
већ су у свим репли ка ма и поступ ци ма видљи -
ви и њени морал ни ква ли те ти. Два одла ска у
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2 <https://www.zelj ko hu bac.com/rado vi/koma di-za-decu/
11-lepo ti ca-i-zver>

3 Ети ка бај ке је посве јед но став на и вели ки број тума ча
исти че њену при ми тив ност и апсо лут ну поде лу на добро и
зло (Раду ло вић 2009: 155–162). Слич но је и са опо зи ци ја ма



непо зна то усло вље на су раз ли чи тим побу да ма.
Први пут, она напу шта роди тељ ски дом, све сна
опа сно сти, у жељи да спа си оца (жртву је се ра -
ди дру гих), док дру ги пут, све сна ризи ка, одла -
зи у нади да ће про на ћи љубав (лич ни раз ло зи).
Када напу шта Звер, њени моти ви су посве ра -
зум ни: страх од ани мал ног, ружног и изо па че -
ног. Ипак, да би Звер сузби ла ани мал не и его и -
стич не пори ве нео п ход на је и њена интер вен -
ци ја. „Оту да схва та мо сми сао поет ског у овој
бај ци: зато што ју је лепо ти ца ипак заво ле ла, и
сама звер поста је лепа и пре о бра жа ва се у пре -
кра сног мла ди ћа” (Анто ни је вић 1991: 124). Ово
је моме нат који је Хубач у свом драм ском тек -
сту успео да додат но истак не. 

Мала сире на је лут ка-мју зикл за децу, напи -
сан пре ма моти ви ма исто и ме не бај ке Хан са
Кри сти ја на Андер се на.4 Сиже је углав ном исто -
ве тан: Мала сире на жели да оде на повр ши ну
мора, на први поглед се заљу бљу је у прин ца,
спа са ва га, одла зи код вешти це и у заме ну за
ноге даје свој глас, принц је посма тра као нај -
бо љу при ја те љи цу, отац му дово ди девој ку за
коју мисле да га је спа си ла и она поста је прин -
це за, Мала сире на ска че у море и пре тва ра се у
мор ску пену. Сам поче так кома да под се ћа на
Шек спи ро ву коме ди ју Сан лет ње ноћи – сва ђа
изме ђу Обе ро на и Тита ни је доне кле одго ва ра
сва ђи изме ђу Кра љи це мор ских сте на и Кра ља
свих ветро ва. Она не при ста је да се уда само
због „запи са од дав ни на”, без љуба ви, пита ња и
њене сагла сно сти. Њихов дија лог је вео ма за -
ни мљив, пое ти чан, аго на лан и, у исто вре ме,
вео ма духо вит. Ина че, комад оби лу је драм ским
суко би ма углав ном вер бал ног карак те ра, а
изме ђу Ока тог и Уша тог дола зи поне кад и до
физич ких обра чу на, док папа гај Џо стал но до -
би ја ћушке. Као у Сну лет ње ноћи, тема је увек

акту ел на – мла да лач ка љубав и недо зре лост
лико ва да уоче раз ли ку изме ђу заљу бље но сти и
искре не, зре ле љуба ви, која често изи ску је
жртву и одри ца ња. У Андер се но вој бај ци ова
дистинк ци ја није довољ но под ву че на, веро ват -
но због сублим ног карак те ра жан ра бај ке и
недо стат ка дубин ске пер спек ти ве њених лико -
ва (Liti: 1994), док је у Хуба че вом кома ду, поред
недво сми сле них нау ма и чиње ња Мале сире не,
као сред ство поја ча ва ња и поја шња ва ња поје -
ди них епи зо да, при су тан комен тар. Па ра док -
сал но, нај ко мич ни ји лико ви, Папа гај Џо, Туна
уша ти и Ока та ципо ла, ујед но су заду же ни за
комен та ри са ње нај о збиљ ни јих семан тич ких
ниLitiти кома да. С дру ге стра не, они поне кад
дела ју као анти по моћ ни ци зато што рад њу воде
у „непо жељ ном” сме ру: Ока ти и Уша ти сво јим
брбља њем нена мер но инфор ми шу Малу сире -
ну о вешти чи ним моћи ма, док је Џоу, папа га ју,
у кључ ном тре нут ку заве зан кљун. Они су тако -
ђе заслу жни и за сег мен те тек ста који понај ви -
ше иза зи ва ју смех код реци пи је на та:

СЛУ ГА: Дра ги прин че, ја, ваш вер ни слу га „Куд
ви ско ком, ту ја оком” наја вљу је вам вели чан -
стве ни ватро мет за Ваш осам на е сти рођен дан,
дан када поста је те пра ви наслед ник сво је пле -
ме ни те лозе.

ПАПА ГАЈ ЏО: Сво је лозе, сво је лозе, чувај козе,
чувај козе, козе, козе!

(Скоч ко лупи папа га ја по гла ви)
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лепо и ружно, те се уну тра шње нај че шће пред ста вља спо ља -
шњим, одно сно уко ли ко је јуна ки ња лепа то би зна чи ло и да
је добра, памет на, вред на и обр ну то, уко ли ко је ружна онда
је зла, немо рал на, без вред на. 

4 Мла ђе но вић исти че да бај ке Хан са Кри сти ја на Андер -
се на „садр же зна ча јан драм ски потен ци јал (бога ту рад њу,
раз ра ђе не дија ло ге, дина мич не сли ке...), што потвр ђу ју број -
ни при ме ри пре о бли ко ва ња њего вих бај ки у драм ску и срод -
не, или са истог под руч ја наста ле фор ме, у свет ској и дома -
ћој драм ској књи жев но сти за децу” (2017: 67).



СКОЧ КО: Џо!
ЏО: Не уда рај ме, бре, више, ја нисам бубањ, не -

го папа гај! Угро же на врста, пле ме ни та пти -
ца...

(Скоч ко лупи папа га ја још јед ном по гла ви)
ЏО: Тужи ћу те дру штву за зашти ту пер на те жи -

ви не!5

Жен ски лико ви овог кома да при ка за ни су у
раз ли чи тим рела ци ја ма. Поред бли ског одно са
са сестра ма сире на ма, и нега тив ног али спо ра -
зум ног одно са са вешти цом, Мала сире на ос -
тва ру је и изве стан вид при сно сти са девој ком
која ће поста ти прин че ва иза бра ни ца. За раз ли -
ку од одно са међу при пад ни ца ма истог пола и
узра ста који су у бај ка ма нај че шће супар нич -
ки, Зве зда на и буду ћа прин це за не ула зе ни у
јед ном тре нут ку у кон фликт. Одлу ка Мале си -
ре не да потра жи девој ку коју је принц по спа -
се њу прву угле дао, као и прин це зин комен тар
при завр шет ку кома да („Буди спо ко јан, нај дра -
же моје. Мала сире на је доби ла бесмрт ну ду -
шу!”) потвр ђу ју Зве зда ни ну вели чи ну, пле ме -
ни тост и без у слов ну љубав.

Успа ва на лепо ти ца запо чи ње рође њем Ру -
жи це, ћер ке доброг Сте ва на, кра ља Доброн зи -
је. Песми и весе љу при дру жен је коми чан ефе -
кат пре те ра ног пла ка ња кра ља Сте ва на. Вила
Добри ла дару је Ружи цу сре ћом и лепо том и
пре но што изго во ри тре ћу чаро ли ју поја вљу је
се Грда на која баца кле тву: Ружи ца ће се на свој
шесна е сти рођен дан убо сти на вре те но и умре -
ти. Како није могла да пони шти Грда ни не чаро -
ли је, вила Добри ла их убла жа ва тако што ће
Ружи ца заспа ти, а из сна ће је про бу ди ти пољу -
бац пра ве љуба ви. Сижеи бај ки Шар ла Пероа и
бра ће Грим и сиже Хуба че вог драм ског кома да
до овог тре нут ка су вео ма слич ни (вари ра ју у
бро ју вила или суђа ја које похо де ново ро ђе ну
прин це зу), док се у даљој рад њи, пери пе ти ји и

рас пле ту знат но раз ли ку ју. Одла зак кра ља Сте -
ва на, виле Добри ле и Ружи це у добро вољ но
изгнан ство, у шуму6 где ће живе ти као дрво се -
ча, њего ва жена и ћер ка наред них шесна ест
годи на, доне кле је немо ти ви сан. Једи ни дога -
ђај који обе ле жа ва њихов тамо шњи живот је
сусрет прин ца Фили па и Ружи це и њихо ва љу -
бав на први поглед, само дан пре Ружи чи ног
шесна е стог рођен да на. Краљ пре ко ре ва ћер ку
због непа жње и опо ми ње је да ју је обе ћао
принцу Фили пу, не слу те ћи да је залу та ли мо -
мак упра во он. Како би се уве ри ла да је њена
љубав пра ва, Ружи ца дози ва Грда ну и про на ла -
зи вре те но. Из сна је нешто касни је буди пољу -
бац кра ља Фили па и дра ма се завр ша ва вен ча -
њем, као и бај ка.

Хубачeву Успа ва ну лепо ти цу карак те ри шу
јед но став ни ја рад ња, изо ста вља ње поје ди них
ли ко ва (зла све кр ва, деца Зора и Дан) и јези вих
епи зо да (при пре ма све кр ве „људо ждер ке” да
по је де сво ју сна ју и уну ке) из Перо о ве бај ке, те
је бли жа вер зи ји бра ће Грим. Нај бит ни ја раз ли -
ка јесте у лику шесна е сто го ди шње Ружи це, тач -
ни је у њеној пасив но сти, која се може схва ти ти
и као „дуго трај но, мир но усред сре ђи ва ње на
себе” (Betelhajm 1979: 247), док је у Хуба че вој
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6 Додат но изне на ђу је ода бир шуме као скло ни шта, с
обзи ром на то да је опо зи ци ја про стор ног типа шума –ку ћа
јед на од нај ја сни јих опо зи ци ја у бај ка ма. Шума се у бај ка ма
нај че шће тума чи као отво рен, непри ја тељ ски и туђ про стор
(Дете лић 1989: 161). Ипак, Хубач не кори сти све струк тур не
еле мен те бај ки на кла си чан начин, те је у слу ча ју овог кома -
да шума про стор отво рен за избор: у двор цу је Ружи ца „обе -
ћа на” Фили пу и то је конач на ствар – у шуми, она је та која
бира. С дру ге стра не, дво рац се за Ружи цу није пока зао као
без бед но место буду ћи да се ипак убо ла на вре те но, док јој
је шума из Хуба че вог драм ског тек ста дозво ли ла да сама
при зо ве вре те но и све сно при ста не на сан како би про ве ри -
ла сво ју и мла ди ће ву љубав.



интер пре та ци ји њена све сна одлу ка и брза реак -
ци ја да про ве ри сво ју и мла ди ће ву љубав у ве -
ли кој мери усме ри ла рад њу и раз ре ше ње драме.

У Хуба че вом поступ ку раз бај чи ва ња од пре -
суд не су важно сти декон струк ци ја сижеа, изме -
не функ ци је лико ва, комич не репли ке, сит ни
вер бал ни суко би, а при сут не су и иро нич не
опа ске и дво сми сле ни кри тич ки освр ти на по -
ли тич ке при ли ке, као нпр. у сле де ћем дија логу:

КРАЉ СТЕ ВАН: Јесте ли ме виде ли, а? Ово га
пута сам обо рио све рекор де шуме.

ВИЛА ДОБРИ ЛА: Тужи ћу те дру штву за зашти ту
кра љев ске шуме.

КРАЉ СТЕ ВАН: То дру штво сам ја осно вао, ја
сам у њему једи ни члан и пред сед ник.

ВИЛА ДОБРИ ЛА: Какав је то непо ти зам.
КРАЉ СТЕ ВАН: Кра љев ски!7

Драм ски комад Царе во ново оде ло у земљи
чуда ори ги нал но надо гра ђу је књи жев не тек сто -
ве из насло ва и лико ве из бај ке „Царе во ново
оде ло” (цар, тка чи, мини стри) и рома на Али са
у земљи чуда (зец) ком би ну је са новим, ори ги -
нал ним бај ко ли ким (Није Шија; Него Врат) и
реа ли стич ним лико ви ма (Жељ ко, Сани и беба
Мате ја). Хуба че ва сцен ска кок тел-бај ка сво ју
фабу лу раз ви ја на две ма рав ни ма: првој, реал -
но посто је ћој и дру гој, фан та стич но јед но ди -
мен зи о нал ној (Liti 1994), које се захва љу ју ћи
„ве ли кој про во дљи во сти” бај ке (Лиха чов 1972)
не мимо и ла зе, већ рав но прав но коег зи сти ра ју.
Рам па изме ђу ова два све та је теле ви зор који
Мате ју и њего вог оца „тран спор ту је” у земљу
чу да где ће упо зна ти нео бич не лико ве и при су -
ствова ти голи ша вој царе вој шет њи. Мла ђе новић
запа жа да су име на лико ва посве некон вен ци -
о нал на и да има ју сим бо лич ко зна че ње, те да,
на при мер, антро по ним Цар Фешн (Fas hion)
Први

пред ста вља досет ку, која носи о ца, сва ка ко,
дегра ди ра у хије рар хи ји оз биљ но сти и сво ди на
ниво деч је игре (Није Ши ја, Него Врат) али ука -
зу је и на поме ра ње бај ке пре ма савре ме но сти
(2017: 65). 

Зани мљи ва је зами сао да у глу мач ком изво -
ђе њу у првој сли ци уче ству је јед на лут ка-мари -
о не та, беба Мате ја, док роди те ље игра ју живи
глум ци, веза ни кон ци ма за цуго ве. Ула ском у
бај ко вит свет и Жељ ко поста је лут ка и тек по
поврат ку у реал ност прво бит на постав ка лико -
ва осло бо ђе на је кона ца. Честе дида ска ли је
који ма се доча ра ва изглед сце не и лико ва пока -
зу ју да је дра ма тург имао вео ма јасну визи ју на
који начин би његов драм ски текст тре ба ло да
се реа ли зу је на сце ни. Посеб но су инте ре сант -
не зами сли да три мини стра буду ожи вље на
ани ма ци јом јед не лут ке са три гла ве и да је лут -
ка-теле фон „вели ки нер во зни теле фон, жен -
ског рода који стал но нешто зврн да”. Цео драм -
ски текст обе ле жа ва ју крат ке, елип тич не и
језгро ви те репли ке и зрео, иро ни чан, врцав и
лаган хумор. 

БЕЛИ ЗЕЦ: Уф, уф... Ви сте очај ни... Ја сам оча -
јан! Ова два баши бо злу ка пот пу но су ми из-
бр ка ла све путо ка зе на путу ка Вели ком цар -
ству, где наш воље ни вла дар, Цар свих царе -
ва, и земаљ ских и небе ских, пра ви мод ну
реви ју на којој мора ју бити при сут ни сви гра -
ђа ни. Ко зака сни даће се да му цар ска гар да
одру би гла ву! То је очај, а не тамо неки теле -
ви зор...

ЖЕЉ КО: Али ми смо кроз тај теле ви зор дошли у
ову чуд ну земљу, и сад не може мо да се вра -
ти мо кући без њега.

БЕЛИ ЗЕЦ: Теле ви зор, па теле ви зор...
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НИЈЕ ШИЈА (Изго во ри са акцен том на тре ћи
слог): Теле ви зор.

НЕГО ВРАТ (Изго во ри са акцен том на дру ги
слог): Теле ви зор.

НИЈЕ ШИЈА: У боји?
НЕГО ВРАТ: Колор ни?
НИЈЕ ШИЈА: Није шија...
НЕГО ВРАТ: ... Него врат!8

Хубач се у овом драм ском тек сту пока зао као
извр стан мај стор блиц-коме ди је, пошто је ско -
ро сва ки сукоб изме ђу лико ва после ди ца сплет -
ки, сми ца ли ца, вер бал них игра ри ја и миш-маш
ситу а ци ја. Једи на оштра кри ти ка у овом кома -
ду упу ће на је цару9, док су сви оста ли лико ви
вео ма сим па тич ни у сво јој неса вр ше но сти, те
ће им чита лац/гле да лац заси гур но бити накло -
њен. Рад ња је нагла ше но хумор на и зачу ђу ју -
ћа, али и недво сми сле на, што води ка томе да
се текст чита са лако ћом и пуном пажњом. Мо -
гло би се закљу чи ти да је Хубач овим кома дом
за децу посеб но одго во рио на зах те ве дана шње
публи ке која, под ути ца јем диги тал них нара ти -
ва, пре фе ри ра брзу сме ну дога ђа ја са честим
ефек ти ма изне на ђе ња, разно вр сне фор ме, об -
ли ке и пре на гла шен коло рит. Све ово Хубач
пости же раз об ли ча ва њем и декон струк ци јом
позна тих дис кур са, кре и ра њем интри гант них и
нео бич них лико ва, упе ча тљи во шћу лута ка и
сти ли зо ва ним рит мом лут ка-игре, језич ким
игра ри ја ма и хумо ром. И у овај комад аутор је
увр стио певач ке сег мен те (три пута се јавља
„Путу ју ћа песма”, два пута „Ткач ко-кро јач ка
пе сма” и јед ном „Весе ла песма”) који дока зу ју
да је ритам јед но од основ них ауто ро вих пра -
ви ла у склад ној и вео ма пажљи во „скро је ној”
ком по зи ци ји. За раз ли ку од оста лих њего вих
кома да за децу, ова сцен ска бај ка је посеб но
савре ме на. Аутор је као лико ве-рекви зи те увео
веш-маши ну и теле ви зор, поми њу се мобил ни

теле фо ни и стал но је при сут на тен зи ја савре -
ме ног урба ног живо та и днев но по ли тич ког дис -
кур са са нега тив ним коно та ци ја ма у одно су на
меди је и њихо во кре и ра ње „исти на”.

Комад Раз ма же ни принц запо чи ње апсурд -
ном ситу а ци јом: вешти ца Гро зда на пре ру ше на
је у дади љу и гура коли ца у који ма се нала зи
принц Мате ја. Њена јади ков ка је пра ва екс по -
зи ци ја: из ње сазна је мо поло жај и ста тус лика,
упо зна је мо се са пово дом драм ске рад ње и са
лици ма која ће се тек поја ви ти на сце ни.

ВЕШТИ ЦА: Уфф... Гр... Јао о оо... Да сам мач -
ка сад бих фрк та ла! Да сам зми ја сад бих сик та -
ла! Да сам тигри ца сад бих стра шно рика ла и сво
би вам се тло под нога ма тре сло! Јао, куку, леле...
шта све не смем да сам, а шта морам да јесам!
Уме сто да земљом харам и чини ма вешти чи јим
ужас сејем, ја јад на чувам ово непод но шљи во
пашче од прин ца неприн ци пи јел ног који само
седи, гуче и гугу че к’о нека баба, а не к’о нека
здра во бе зо бра зна и бесна беба! Да вик не барем,
запла че се, сло ми нешто, про спе воду макар, ама
јед ну пакост да начи ни, пуно би ми срце било.
Јао мени, што ме мај ко роди у ово несрет но вре -
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9 Импли цит но, кри ти ка је упу ће на вла сто др шци ма, пол -
тро ни ма и сви ма они ма који при ста ју на про кла мо ва ње
лажних иде о ло ги ја, те не изне на ђу ју послед ње ремар ке ове
сцен ске бај ке: „... ако мисли те да су после овог голи ша вог
скан да ла ухва ти ли пре ва ран те, сме ни ли мини стре или сте
можда поми сли ли да је Цар абди ци рао, грд но сте се пре ва -
ри ли. Наро ду су на ТВ Днев ни ку све обја сни ли. Стран ци су,
реко ше они, били пла ће ни ци који су дошли из непри ја тељ -
ског окру же ња са задат ком да буне коле бљив це и под ри ва ју
теме ље срећ ног и бери ћет ног живо та у Вели ком Цар ству.
Али, на сре ћу, све се завр ши ло добро. Коле бљив ци ма је
поште но суђе но, у при су ству, као и пла ће ни ци ма, али у одсу -
ству. Нажа лост, мини стри су мора ли да пове ћа ју поре зе, због
непла ни ра них изда та ка веза них за ову успе шну акци ју
одбра не наро да!” <https://www.zelj ko hu bac.com/rado vi/ko-
ma di-za-decu/9-care vo-novo-delo-u-zemlji-uda>



ме, до те мере поли тич ки неста бил но и непред -
ви ди во да је на трон кра љев ски нека да слав не и
моћ не Зло ћу ди је уме сто моћ ног Кра ља Злоћ ка
засео, пре се ло му дабог да, Краљ Весе лин, онај
мли та ви, бле со сме шни, ника кви бљак, пу, бљак
бљак добри чи на који се, молим вас лепо, усу дио
да земљу пре кр сти у Весе ли ју, да из ње све ве-
шти це про те ра па да за врхов ног чароб ња ка кра -
ље ви не про гла си вилу Добр... Додо бр... Добр до -
бр доб... Име не могу да јој изго во рим, сва ми се
вили ца кочи...10

Вешти ца Гро зда на пева сме шну песму која
се завр ша ва баја ли цом и принц добри ца пот пу -
но побе сни, док дади ља ужи ва у том при зо ру.
Ово је ујед но и поче так запле та јер су сви оста -
ли поступ ци малог Мате је и неза до вољ ство ње -
го вог оца, кра ља Весе ли на, после ди ца баче них
чини. Уско ро Вила Добри ла откри ва да су на
Ма те ју баче не чини које може побе ди ти само
пра ва љубав. Про глас иде широм Весе ли је и
прин цу дово де бебе прин це зе (лут ке) које он
све до јед не баца. У виду пан то ми ме, Мате ја се
ружно опхо ди пре ма разним живо ти ња ма, на -
по слет ку и пре ма псу који при па да Лепој Кати,
тако ђе беби, у коју се принц заљу бљу је на први
поглед. Вешти ца бесни због ски ну тих чини,
краљ и Вила Добри ла се задо вољ но сме ју, те се
комад завр ша ва срећ но, као у кла сич ној бај ци.
Али да ли је ова кво чита ње једи но реле вант но?
При кра ју кома да наи ла зи мо на дија лог:

ЛЕПА КАТА: Хеј, имаш можда резер вну пелену?
МАТЕ ЈА: Имам, шта ће ти?
ЛЕПА КАТА: Ука ки ла сам се од сре ће!11

Пред школ ска деца, која се чине нај по год ни -
јим реци пи јен ти ма овог кома да, има ју огра ни -
че но чита лач ко иску ство и нису у могућ но сти
да схва те под тек сте који и те како посто је у
књи жев ним тек сто ви ма за децу. Тран спа рен -

тан и лако схва тљив слој овог кома да јесте игра
удва ја ња (добра –лош), реме ће ње посто је ћег
порет ка и јед но ста ван зах тев за про на ла же њем
пра ве љуба ви која ће успо ста ви ти нару ше ну
рав но те жу. Иро нич но, за раз ли ку од кла сич них
бај ки, које у цен тар зби ва ња ста вља ју јуна ке
или јуна ки ње у пре ла зном ста ди ју му одра ста -
ња, поста вља ју ћи пред њих иза зов не задат ке,
како би њихо вим успе шним раз ре ше њем задо -
би ли заслу же ну награ ду, у овом кома ду бебе
дела ју и раз го ва ра ју као напо ла одра сли акте -
ри. Ово може доне кле бити кри ти ка или паро -
ди ја око сни це кла сич не бај ке, али и одраз при -
кла ња ња уку су нај мла ђе публи ке, којој би ова -
кав заплет могао да буде сим па ти чан и сме шан.

Хубач је комад Чароб на сви ра ла виле ња ка Ми-
ла на или ти Како је Милан поле тео без кри ла на -
пи сао у две вари јан те, драм ској и лут кар ској.
Посре ди је ори ги нал ни драм ски текст са бај ко -
ли ким моти ви ма, лико ви ма и еле мен ти ма. Гла -
в ни јунак је Милан, заљу бље ни виле њак, који
сво јом про му ћур но шћу и пожр тво ва но шћу ота -
па лед, спа са ва ста нов ни ке шуме, осло ба ђа цара
Гон го ра и осва ја љубав прин це зе Гор да не. Хра -
бри виле њак Милан има зани мљи ве и пре да не
помоћ ни ке, Дрвен ка (листо пад но дрво – бу кву),
Гавра ну (црну пти цу, као виши ево лу тив ни ни -
во у одно су на Дрвен ка) и Кра љи цу Ви ле ну (у
драм ској вари јан ти), одно сно Кнеза Ви ло ти ја (у
лут кар ској вари јан ти). Вилин ски, жи во тињ ски
и људ ски свет супо сто је и функ ци о ни шу пот пу -
но рав но прав но, као и у мно гим бај ка ма. 

Заплет је пре до чен дија ло гом који нам от -
кри ва кла си чан сукоб, али и савре мен моме нат
– феми ни стич ки став о рав но прав но сти поло -
ва и пра ву дево ја ка на само стал не избо ре:
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БРДИ МИР (оф): Гон го ре, то сам ја, Брди мир, Ве -
ли ки деспот брд ске царе ви не Зими је. Послед -
њи пут те питам, хоћеш ли ми дати кћер за
жену?

ГОН ГОР: За њену руку пита се она, а не ја.
БРДИ МИР (оф): Њу сам већ питао.
ГОН ГОР: И шта ти је рекла?
БРДИ МИР (оф): Усу ди ла се да ме одби је!
ГОН ГОР: Ако је она тако одлу чи ла, онда је то и

моја одлу ка.
БРДИ МИР (оф): Не играј се цар ством, Гон го ре.
ГОН ГОР: Сре ћа моје кће ри, мог једи ног дра гу -

ља, нема цену!
БРДИ МИР (оф): Мекан си ти вла дар, Гон го ре...12

Есте ти ка кома да огле да се у скла ду етич ких
уве ре ња већи не лико ва и откло на од пре те ра не
сен ти мен тал но сти, оли че ног у духо ви тим ре -
пли ка ма.13 Сви лико ви у кома ду су пози тив ни,
сем Брди ми ра, деспо та Зими је брђан ске. Њихо -
во зајед ни штво, хра брост и истрај ност воде их
успе шно ка циљу – ота па њу Вилин ске шуме и
зале ђе ног срца кра ља Гон го ра и оства ре њу Ми -
ла нове жеље да задо би је Горда ни ну љубав. Ипак,
завр ше так је, као код неких аутор ских бај ки,
сетан, зама гљен и дво сми слен. Милан и кра ље -
ва кћи лете „на кри ли ма љуба ви” као две зве -
зде, што се може схва ти ти као да је њихо ва ово -
зе маљ ска при зем на љубав нео ствар љи ва, али да
је зато нашла испу ње ње у неком дру гом, леп -
шем уни вер зу му.

*

Хуба че ве сцен ске бај ке писа не по моти ви ма
позна тих бај ки вео ма су акту ел не, али се оне,
чак и када под ра зу ме ва ју оби ље инвен ци ја, не
могу тума чи ти засеб но, без освр та на пред ло -
жак. Чита о чев хори зонт оче ки ва ња се изне ве -
ра ва тако што аутор у позна те про сто ре бај ке
уво ди нове лико ве, јед но ди мен зи о нал не лико -

ве чини ком плек сни јим и њихов говор више
изни јан си ра ним, инкор по ри ра еле мен те мју зи -
кла, дија ло ге зачи ња ва језич ко-стил ским игра -
ма и ори ги нал ним хумо ром. У Хуба че вом по -
ступ ку раз бај чи ва ња од пре суд не су важно сти
декон струк ци ја сижеа и изме ње не, углав ном
усло жње не, функ ци је лико ва. Тако ђе, реги стру -
је се интен зив но при су ство савре ме ног момен -
та, пре све га у реч ни ку лико ва, феми ни стич -
ким тен ден ци ја ма и моди фи ко ва њу патри јар -
ха та. Зако ни то сти дра ме омо гу ћи ле су ауто ру
да надо ме сти огра ни че ња жан ра бај ке, као што
су одсу ство дубље пси хо ло шке карак те ри за ци -
је лико ва и дија ло шких пар ти ја, те је његов до -
не кле иро нич но-паро диј ски однос пре ма пред -
тек сту еви ден тан у језич ко-стил ским одли ка ма
кома да, нпр. у дво сми сле ним репли ка ма, ап -
сур ду, калам бу ру, сати ри, пер си фла жи и тра ве -
сти ји. С дру ге стра не, њего ви ори ги нал ни драм -
ски тек сто ви тако ђе се могу одре ди ти као сцен -
ске бај ке, буду ћи да несум њи во садр же моти ве,
лико ве и струк тур не еле мен те жан ра бај ке и да
се упра вља ју иде о ло ги јом и ети ком карак те ри -
стич ним за свет фан та сти ке.

При чита њу бај ке / сцен ске бај ке вео ма је ва -
жан моме нат иден ти фи ка ци је деце чита ла ца /
гле да ла ца са њихо вим јуна ци ма, као и спе ци -
фи чан рецеп циј ско-саи грач ки однос који деца
оства ру ју са овим тек сто ви ма или глу мач ким
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ти то чудо које ти сми слиш, па да умрем...”; „Што би рекли
моји ото ман ски пре ци, џив џа ни: куд сви Тур ци, ту и мали
Муја! Мора да сам полу де ла...” <https://www.zelj ko hu bac.
com/rado vi/koma di-za-decu/40-arob na-svi ra la-vile nja ka-mila -
na-dram ska>



реа ли за ци ја ма на сце ни, о чему је, чини се,
Хубач посеб но водио рачу на. Јуна ци њего вих
сцен ских бај ки нај че шће су деца нај мла ђег уз -
ра ста (бебе), скло на неста шлу ци ма и игра ри ја -
ма и деца која се нала зе у осе тљи вом добу (пу -
бер тет/адо ле сцен ци ја), што отва ра могућ но сти
за разно вр сне иза зо ве и опа сно сти. Кома ди
Успа ва на лепо ти ца, Мала сире на и Лепо ти ца и
звер у цен тар свог инте ре со ва ња ста вља ју јуна -
ки њу која при кра ју пубер те та пре ва зи ла зи до -
та да шње Ја, гра де ћи само стал ну, само све сну
лич ност са новим прох те ви ма и потре ба ма. Зле
виле, вешти це или зле сестре и у овим се слу -
ча је ви ма јавља ју као прет ња по ова кав раз вој, а
тиме и по живот. Узрок про блем ске ситу а ци је
може бити и нега ти ван мушки прин цип, оли -
чен, на при мер, у лику Зве ри (Лепо ти ца и звер)
или пак у лику непо жељ ног и неа де кват ног про -
си о ца (Чароб на сви ра ла виле ња ка Мила на). Свим
јуна ки ња ма зајед нич ко је про блем ско ста ње
које се огле да у суко бу са самом собом, а огра -
ни че ну могућ ност бај ке у инди ви ду ал ном сли -
ка њу карак те ра Хубач је пре ва зи шао кре и ра ју -
ћи убе дљи ви је и живо твор ни је лико ве, који сво -
јим дела њем и гово ром вер но доча ра ва ју сво је
емо тив но и пси хо ло шко сазре ва ње. Дра ма тург
се пока зао посеб но ино ва ти ван и успе шан у
кре и ра њу „сво јих” лико ва. На при мер, вео ма
упе ча тљив ути сак оста вља ју гото во сви лико ви
и њихо ви поступ ци из Чароб не сви ра ле виле ња -
ка Мила на. Виле њак Милан и њего ва луц ка ста
заљу бље ност и несе бич на жртва, сме шан и не -
за бо ра ван пар Дрвен ко и Гавра на, Кра љи ца Ви -
ле на и Кнез Вило ти је, чија је функ ци ја да успо -
ста ви нару ше ни склад, акти ви ра ће код деце већ
усво је не обра сце из позна тих бај ки (сукоб до -
бра и зла, лико ви-помоћ ни ци, зах те ван зада так,
сре ћан крај) и омо гу ћи ће им да драм ски комад
пра те са пажњом и раз у ме ва њем. 

Зајед нич ки мотив свих Хуба че вих драм ских
кома да за децу (изу зев Царе вог новог оде ла у зем-
љи чуда) јесте љубав. На осно ви љубав ног иза -
зо ва или про бле ма гра ди се заплет, а завр ше так
је, по пра ви лу бај ке, сре ћан. Чуков ски пише да
је „опти ми зам потре бан деци као ваздух” (1986:
151), али да деца не воле и не при хва та ју дру -
га чи је завр шет ке бај ки чак и када оне при по ве -
да ју о суро вој казни и смр ти. Сми сле н, лако
читљив крај: казна, чак и смрт на, за зло чин ца,
и сре ћан и дуго ве чан живот за пози тив ног јуна -
ка нај по год ни ји је за резо но ва ње неса зре лог
реци пи јен та. Углав ном су такви и завр ше ци
Хуба че вих сцен ских бај ки. Тежња да се удо во -
љи малим и мла дим гле да о ци ма зах те ва ће при -
сут ност хумо ра, те се ове сцен ске бај ке (неке
више, неке мање) могу сма тра ти и коме ди ја ма.
Сцен ски комад који нај ви ше одго ва ра жан ру
коме ди је јесте Царе во ново оде ло у земљи чуда,
у којем се, поред инте ре сант них и вео ма духо -
ви тих дија ло га, оштро кри ти ку ју систем засно -
ван на стра хо вла ди, испра зни вла сто др шци и
кука вич лук пол тро на.

Иако се већ при чита њу запа жа Хуба чев из -
ра зит осе ћај за сцен ску реа ли за ци ју, пита ња
режи је и ути цај њего вих сцен ских бај ки на пу -
бли ку оста вља мо за нека даља теа тро ло шка
истра жи ва ња. 
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Jele na P. VELJ KO VIĆ MEKIĆ

STA GE FAIRY TALES BY ŽELJ KO HUBAČ

Sum mary

The paper will analyze plays for chil dren by Želj ko
Hubač: The Sle e ping Bea uty, The Lit tle Mer maid, Beauty
and the Beast, The Empe ror’s New Suit in Won der land,
The Pam pe red Prin ce and The Magic Flu te of the Elf
Milan. The se pie ces could be defi ned as sta ge fairy tales,
con si de ring that all of them, except the last two, are dra -
ma ti za ti ons of famo us fairy tales. Howe ver, in Hubač’s
dra ma tur gi cal pro ce du re, one can noti ce the expan si on
and moder ni za tion of the fairy tale’s plot and the be-
trayal of the rea der’s hori zon of expec ta ti ons. The aut -
hor usu ally achi e ves this by intro du cing new cha rac ters
into the plot of the work, the ir nuan ced spe ech, lin gu i -
stic and stylistic play and humor. His ori gi nal dra ma tic
texts can also be defi ned as sta ge fairy tales, sin ce they
undo ub tedly con tain motifs, cha rac ters and struc tu ral
ele ments of the fairy tale gen re. The paper seeks to study
how Hubač rela tes to the ele ments of a clas si cal fairy tale
and in what tone he cre a tes a new fairy tale of con tem -
po rary dra ma tic art.

Keywords: Želj ko Hubač, sta ge fairy tale, struc tu ral
ele ments of a fairy tale, fun ction of cha rac ters, stylistic
fea tu res, humor, ide o logy

СЦЕНСКЕ БАЈКЕ ЖЕЉКА ХУБАЧА

ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/02   169



САЖЕ ТАК: У раду се истра жу је стил ски аспект гро -
теск ног, про јек то ван у срп ској дра ми за децу. Пола зи -
ште је фило зоф ско одре ђе ње гро те ске као есте тич ке
кате го ри је, уз нагла ша ва ње ефек та комич ног у функ -
ци ји дидак ти ке. Нада ље се пажња усред сре ђу је на спе -
ци фич не обли ке гро теск ног у драм ским дели ма за де -
цу Љуби ше Ђоки ћа, Алек сан дра Попо ви ћа, Мио дра га
Ста ни са вље ви ћа, Љуби во ја Ршу мо ви ћа, Иго ра Бојо ви -
ћа и дру гих савре ме них драм ских писа ца, уз оце ну да
је ефе кат гро те ске у дра ми за децу могу ће при ме ни ти
при ли ком обја шња ва ње добра и зла и срод них пој мо -
ва те се на осно ву тога закљу чу је да је гро те ска у бли -
ској вези са дидак тич ким и обра зов ним циље ви ма
књи жев но сти за децу. 

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: гро те ска, комич но, дра ма за децу,
Алек сан дар Попо вић, Мио драг Ста ни са вље вић, Игор
Бојо вић

Фило зоф ско одре ђе ње гро те ске

Гротес кa је отво ре на и дина мич ка есте тич ка
кате го ри ја која се у изве сном виду може про -
на ћи у свим умет но сти ма.1 У овом раду насто -
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жи вач ког про јек та „Дру штве ни фено ме ни и савре ме на шко -
ла: ино ва ци је у наста ви у функ ци ји ефи ка сног усва ја ња
садр жа ја о дру штву”, еви ден ци о ни број 121, који од 2019.
финан сиј ски подр жа ва и реа ли зу је Педа го шки факул тет у
Сом бо ру Уни вер зи те та у Новом Саду.

1 У лите ра ту ри често посто ји раз ли чи та упо тре ба пој мо -
ва „есте тс кe кате го ри је” и „есте тич ке кате го ри је”, која се у
одре ђе ним слу ча је ви ма „ста па” и води њихо вој сино ним ној
упо тре би. У овом раду, пола зе ћи од тога да се „есте тич ко”
одно си на (науч ну) рефлек си ју одре ђе них поја ва у сфе ри
умет но сти, кори сти ће мо појам „есте тич ке кате го ри је”: лепо,
узви ше но, тра гич но, ружно итд. (в. Узе лац 2003: 69–168).



ја ће мо да пре до чи мо слич но сти и раз ли ке у
пои ма њу гро те ске на при ме ри ма из драм ске
књи жев но сти за децу. Оту да је важно да нај пре
сагле да мо раз ли чи те дефи ни ци је и тума че ња
пој ма гро те ске као есте тич ке кате го ри је. 

Израз есте тич ка кате гори ја наста је кра јем ХIX
сто ле ћа захва љу ју ћи ути ца ју Кан то ве тер ми но -
ло ги је и први га кори сти фран цу ски есте ти чар
Вик тор Баш (Vic tor-Guil la u me Basch) да би њиме
озна чио фор ме, одно сно, моди фи ка ци је лепог.
Сре ди ном ХХ сто ле ћа Етјен Сурио (Eti en ne Sou -
ri au) под овим пој мом под ра зу ме ва „сред ство
иска зи ва ња изри чи тих и директ них вред но сних
судо ва”. У овом сми слу кате го ри је „одго ва ра ју
ути сци ма” који су у исти мах „непо сред ни и јед -
но став ни”, а то зна чи да есте тич ке кате го ри је
пред ста вља ју „осо бе не вред но сти и уку се” (Узе -
лац 2003: 69). 

Тер мин есте тич ка кате го ри ја озна ча ва, да кле,
фор ме, одно сно моди фи ка ци је лепог. Су рио
обу хва та пред ста ве за иска зи ва ње изри читих и
директ них вред но сти судо ва и уку са. Си сте ма -
ти за ци ја Шар ла Лалоа (Char les Lalo) раз ли ку је
есте тич ке кате го ри је: лепо, див но, љуп ко, узви -
ше но, дра ма тич но, духо ви то, комич но, хумо ри -
стич но. Етјен Сурио овом попи су при до да је и:
еле гич но, пате тич но, фан та стич но, сли ко ви то,
лир ско. Лепо је, као јед на од ес тет ских кате гори-
ја, у бли ској вези с пој мом умет нич ко, а под ра -
зу ме ва симе три ју, хар мо ни ју, узви ше ност, са -
вр ше ну струк ту ру, про пор ци о нал ност дело ва
(за пита го реј це), веч но, иде ал но, бес ко нач но (за
Пла то на). Ружно, као су прот ност лепом, одли -
ку је се ира ци о нал но шћу, изоб ли че но шћу, дис -
хар мо ни јом и као такво је у осно ви гро те ске. 

Миха ил Бах тин (Миха ил Михайлович Бах -
тин) нај бит ни јим обе леж јем гро теск ног сти ла
сма тра „пре у ве ли ча ва ње, хипер бо ли зам, пре -

ко мер ност, пре те ра ност” (1978: 321). Вишња
Ри стер нас под се ћа на Кај зе ро ву (Wol fgang Kay-
ser) тврд њу да је гро те ска „од тех нич ког тер ми -
на поста ла естет ска кате го ри ја” те да при па да
раз ли чи тим сфе ра ма: 

ства ра лач ком про це су, самом умјет нич ком дје -
лу и њего вој рецеп ци ји и у том сми слу тре ба је
про ма тра ти као све о бу хват но струк ту рал но на -
че ло умјет нич ког дје ла (Rister 1984: 31). 

Осим често кори шће ног стил ског ефек та ко -
мич ног, раз ло зи за гро теск на изви то пе ре ња мо -
гу бити и поли тич ка и фило зоф ска сати ра, про -
јек то ва не у обли ку пара бо ле, комич не, ро ман -
ти чар ске или нихи ли стич ке гро те ске, са мање
или више скри ве ним иде о ло шким пре тен зи ја -
ма. И у драм ској књи жев но сти гро те ска има
сво ју основ ну функ ци ју: наче ло изоб ли че ња,
оја ча но свој ством кон крет них и реа ли стич них
поје ди но сти. 

Мејер хољ до во (Все во лод Эмильевич Мейер -
хольд) инси сти ра ње на при лич но фре квент ном
поја вљи ва њу гро теск ног духа у теа тру, засно ва -
но на намер ном пре те ри ва њу, изоб ли ча ва њу
при род ног и дру гим поступ ци ма, мани фе сту је
се и у драм ској књи жев но сти за децу. „Отуд у
драм ским бај ка ма исправ ке ’феу дал ног бај ков -
ног кода’ углав ном са сна жном комич ком до -
зом” (Мла ђе но вић 2017: 30) које 

уз оста ле про се дее из комич ког и фар сич ног
репер то а ра, уно си у ове бај ке нео до љи ву весе -
лост и све „стра шно” пре тва ра у сме шно, па да -
кле савла ди во (в. Mio či no vić 2016: 343 и даље). 

Жан ров ска нео д ре ди вост изме ђу сме шног и
тра гич ног директ на је после ди ца ста ња савре -
ме ног дру штва у коме је нака зно и ружно врло
уче ста ла поја ва па је облик гро теск ног наро -
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чито поде сан да се њиме изра зи, кри ти ку је и
комен та ри ше хао тич на сли ка све та. Оту да ме -
ша ви на жан ро ва и сти ло ва, пре пли та ње и ста -
па ње ош тре коми ке и тра гич ког изра за. Меша -
ње опреч них еле ме на та карак те ри стич но је за
гро те ску. Иго (Vic tor Marie Hugo) твр ди да „жи -
вот не по зна је кла си фи ка ци ју која пред ви ђа
чисту коме ди ју или чисту тра ге ди ју” (Žme gač
1978: 14). Под се ти мо се да Хегел (Georg Wil -
helm Fri e drich Hegel) комич но уоп ште дефи ни -
ше као ону су бјек тив ност која уво ди про тив реч -
ност у сво је рад ње, а да при њихо вом раз ре ша -
ва њу оста је непо ре ме ће на и посве само у ве ре -
на, те да осно ву и пола зи ште коме ди је чини оно
чиме тра ге ди ја може да се завр ши: у себи апсо -
лут но изми ре на и ведра душев ност (1986: 62).

Бах тин кри ти ку је кон цеп ци ју гро те ске не -
мач ког науч ни ка Шне ган са (Hein rich Schne e -
gans, Geschic hte der gro te sken Sati re), сма тра ју ћи
је нетач ном – њего во пре у ве ли ча ва ње уско са -
ти рич ног циља, пре све га, као и њену амби ва -
лент ност али и фол клор не изво ре гро теск ног
(Bah tin 1978: 322). Оту да при су ство гро теск ног
у драм ским дели ма за децу и не пред ста вља
вели ко изне на ђе ње, с обзи ром на фол клор но
поре кло нај ве ћег бро ја драм ских дела за децу у
срп ској књи же во сти.

Функ ци ја гро теск них еле ме на та 
у дра ми за децу

Гро те ска је есте тич ка кате го ри ја, бит но је то
иста ћи, чије се зна че ње раз ли чи то схва та у по -
је ди ним раз до бљи ма, зави сно од вла да ју ћих
епи сте мо ло шких и есте тич ких наче ла одре ђе -
них умет нич ких раз до бља. Глав не осо би не гро -
те ске, доми на ци ја комич ног и стра шног, послу -

жи ле су као дистинк тив ни фак тор при кла си -
фи ка ци ји ове есте тич ке кате го ри је. Углав ном је
то поде ла на сме шно и стра шно или на сати -
рич но и фан та стич но, као појав ни облик гро те -
ске. Неки ауто ри уз комич но гро теск но при до -
да ју и кари ка ту ру. Проп (Вла ди мир Яковле вич
Пропп) дефи ни ше гро те ску као нај ви ши сте пен
комич ног пре у ве ли ча ва ња у под руч ју под сме -
шљи вог сме ха (1984: 81). Анализирaјући раз ли -
чи те дефи ни ци је гро те ске, Проп упо зо ра ва да
је гра ни ца изме ђу про сте хипер бо ле и гро те ске
услов на (1983: 82).

Он ука зу је на осо бен облик коми ке засту -
пљен у позо ри шту лута ка:2

Прин цип лут кар ског позо ри шта састо ји се у
ауто ма ти за ци ји покре та који ими ти ра ју и тим
самим паро ди ра ју чове ко ве покре те (1984: 69). 

Оту да је, твр ди Проп, у лут кар ском позо ри шту
једва могу ће при ка за ти „људ ску тра ге ди ју”,
него је реч о гро теск ним сце на ма које не про -
из во де комич не ефек те, већ ства ра ју „пома ло
при јат ни ужас” (1985: 69), као лут кар ска вер -
зи ја Гете о вог Фау ста, на при мер. 
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2 Такав при мер пред ста вља и први лут кар ски комад у
срп ској драм ској књи жев но сти, Зма је ва Несрећ на Кафи на.
„Има нешто што нас до кра ја зачу ђу је. То је еле ме нат ’теа -
тра апсур да’, гото во бисмо рекли анти ци па ци је над ре а ли -
стич ког поступ ка. Дотле је Зма ја дове ла жеља да се у игри
иде до кра ја, до при вре ме ног неги ра ња логи ке ствар ног све -
та. Узи ма ју ћи апсурд ност као један од еле ме на та хумо ра,
Змај је анти ци пи рао и јед ну а нај бо љу стру ју наше савре ме -
не лите ра ту ре за децу” (Кова чек 1975: 351). Љубо мир Си -
мовић Зма је ву једи ну драм ску игру, Несрећ ну Кафи ну, нај -
директ ни је нази ва гро те ском: „иби јев ска гро те ска и фар са,
не ко ли ко годи на пре пре ми је ре Кра ља Иби ја” (1991: 63).
Васи ли је Ради кић тако ђе запа жа да се у овој лут кар ској игри,
првен цу овог жан ра у срп ској књи жев но сти за децу, нала зе
еле мен ти гро те ске, „паро дич но пои гра ва ње бај ков ним моти -
вом, кари ка ту рал на ишча ше ност драм ских ситу а ци ја и
лико ва и, изнад све га, језич ки луди зам” (2003: 92).



Бодеж забо ден у про тив ни ковa прса са сце не
лут кар ског позо ри шта код савре ме ног гле да о ца
иза зи ва једи но смех (Prop 1984: 69–70).

Типич но гро теск ни моти ви, као што су тела
налик на ауто ма те и уко че на лица пре тво ре на
у маске живо ти ња и биља ка, затим хибрид на,
чове ко ли ка бића (кен та у ри, вешти це, диво ви и
сл.), ноћ не и дру ге нечи сте живо ти ње (гми зав -
ци, пау ци, инсек ти, сове, мач ке), при ка зи не -
сра змер них дело ва тела или њихов непри ро дан
рас по ред јавља ју се у дра ми за децу (гла ве чу -
до ви шта и Брзо го во ре ће жене у Капе та ну Џону
Пиплфок су Душа на Радо ви ћа, ала у Ђоки ће вој
дра ми Бибер че, Звер у Бојо ви ће вој дра ми Лепо -
ти ца и звер, Џин с цве том у усти ма у дра ми
Царев заточ ник Миодра га Ста ни са вље ви ћа, Див
ле Гиш у Мачо ру у чизма ма Иго ра Бојо ви ћа
итд.). Мотив ђаво ла је међу оним уче ста лим
моти ви ма који под ра зу ме ва ју гро теск ни посту -
пак. У драм ским дели ма за децу ђаво је пред -
ста вљен тако да зло, јези во и окрут но, нака зно
и про ти вљуд ско делу ју комич но, бле са во. Тако
је Ђаво у дра ми Небе ска сви ра ла Божи да ра Ти -
мо ти је ви ћа „бес по слен”: „Нај те же је бити ђаво
кад немаш посла” (2001: 29). Међу тим, деч је
чита лач ко иску ство засни ва се на фабу ли која
се оства ру је у рав ни директ ног зна че ња, у сна -
жним и бизар ним сли ка ма.

Несва ки да шњи дога ђа ји, нео че ки ва не реак -
ци је и чуд на бића нај пре га збу њу ју и при вре -
мено застра шу ју, али му исто вре ме но отва ра ју у
виду јед ну нову димен зи ју – могућ ност да учи та -
ва њем хумор ног аспек та пре ва зи ђе језо ви тост у
при ка за ном при зо ру и откри је дожи вљај хар -
мони је у испри по ве да ном (Дими три је вић 2014:
376). 

Пре о вла ђу ју ћи култ разу ма и култ уку са ути -
цао је да се зна че ње гро те ске при пи ше и обли -

ци ма коми ке као што су бур ле ска и кари ка тура
које је међу драм ским обли ци ма за децу та кође
могу ће иден ти фи ко ва ти. Раз ли ку изме ђу гро -
те ске и бур ле ске Женет (Gerard Genet te) обја -
шња ва тума че ћи појам апсо лут но комич ног: 

Том обич ном, зна чај ном комич ном, супрот -
ста вља се, дакле, „апсо лут но” комич но, које изра -
жа ва не више иде ју о над моћ но сти „чове ка над
чове ком”, већ „чове ка над при ро дом”. То комич -
но Бодлер нази ва и „гро теск ним” – али ово кла -
си ци стич ко и роман ти чар ско одре ђе ње (Готје) не
може се више кори сти ти у том сми слу, данас
када је при ми ло јед но мно го пејо ра тив ни је зна -
че ње и пре ма томе пот пу но „зна чај но”: „Ви сте
гро теск ни!” зна чи јед но став но: „Ви сте сме шни!”
– или, по Хоф ма ну, комич но чији знак, по њему,
није толи ко смех коли ко врто гла ви ца. Бур леск -
но би можда овде било при клад ни је него гро -
теск но (2002: 219).

Тако је у пре по зна ва њу гро теск них свој ста -
ва драм ских дела за децу од зна чај не помо ћи и
бли же ауто по е тич ко жан ров ско озна ча ва ње.

Гро те ска је нео бич но при сно веза на с дру гим
естет ским кате го ри ја ма, па ипак има неке спе -
ци фич не раз ли ке, она је у неку руку хибрид на,
вари ја бил на, и чини се да је зато тако тешко де -
фи ни ра ти тај појам, јер она можда и није „ауто -
ном на”, већ се дру ге кате го ри је могу пре тво ри -
ти у гро те ску (Tama rin 1962: 6).

Ваља иста ћи да про цес паро ди ра ња који се
оства ру је у поступ ку пре о бли ко ва ња бај ке у
дра му за децу тече ана лог но про це су који је
захва тио и струк ту ру бај ке. 

Хумор пот пу но раз гра ђу је уну тар њу логи ку
бај ке, док се апсурд ни дета љи убр за но надо ве зу -
ју као у духо ви тим над ла ги ва њи ма. Улан ча ва њем
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сли ка не пости жу се ритам и ефе кат чуде сних
аван ту ра бај ке. Хипер бо ли зо ва ни, јуна ци исти чу
дефор ма ци ју ствар но сти, у којој се не сна ла зе.
Мада су јед но ди мен зи о нал ни, они неста ју у свом
дис хар мо нич ном окру же њу, пока зу ју ћи налич је
фан та сти ке и коми ке (Самар џи ја 2004: 82). 

Хумор је нагла ше на одли ка књи жев но сти за
децу и бли зак је детињ ству. 

Поне кад хумор фол кло ра има неке спе ци -
фич не осо би не, којим се раз ли ку је од хумо ра
про фе си о нал них писа ца. Често, међу тим, народ -
но ства ра ла штво управo садр жи вео ма добар и
илу стра ти ван мате ри јал који је немо гу ће игно -
ри са ти (Prop 1984: 19). 

Ведар, бла го на клон хумор, који оза ру је и бла -
жи, који се одли ку је лако ћом, беза зле но шћу и
добро ду шно шћу пред ста вља, дакле, ону спо ну
којом се нај лак ше пости же исто вре ме но за до -
во ља ва ње и педа го шких и естет ских циље ва
књи жев но сти. 

Одред ни ца „херој ска коме ди ја” коју, на при -
мер, Игор Бојо вић даје уз Мачо ра у чизма ма,
већ сво јим окси мо рон ским спо јем наго ве шта -
ва одли ку гро теск не при ро де, свој ство вари ја -
бил но сти, про мен љи во сти жан ра. Појам гро -
теск ног обја шња ва и Ана Леде рер у Кљу чу за
каза ли ште: 

Гро теск но се може схва ти ти као драм ску од -
ред ни цу, обли ко твор но наче ло којим се мије ња
првот ни жанр [...] гро теск но се, наи ме, ради је
увла чи или пре о бла чи у неки дру ги жан ров ски
модел, да би га затим изну тра дестру и рао (2004:
117). 

Тако број ни драм ски обли ци за децу, а наро чи -
то они који су наста ли пре о бли ко ва њем бај ке,

одно сно паро ди ра њем њеног обра сца, пока зу ју
да су пре тр пе ли про ме ну жан ра, од типич но
бај ков ног до гро теск ног облич ја. Често лико ви
ових коме ди ја за децу (да их тако жан ров ски
без диле ме озна чи мо) при па да ју нижим сло је -
ви ма а узди жу се у фина лу бај ке до висо ког по -
ло жа ја (Бибер че у Ђоки ће вој исто и ме ној дра -
ми рођен је „у коли би малој на иви ци села”,
Митар Пје вац у Царе вом заточ ни ку Мио дра га
Ста ни са вље ви ћа башти ни „кући цу тро шну и
ма ли кућев ни плац”, сви лико ви Три фу но ви ће -
ве Бај ке о цару и пасти ру су сеља ци и сељан ке
итд.). И сре ћан рас плет у овим драм ским дели -
ма тако ђе има гро теск не црте: „љубав на сре ћа”
у Успа ва ној лепо ти ци Љуби во ја Ршу мо ви ћа,
цар ска гозба и свад ба у Пепе љу ги Алек сан дра
Попо ви ћа, све ча но бал ско фина ле у Мачо ру у
чизма ма Иго ра Бојо ви ћа итд. Циљ драм ских
ауто ра је да насме ју публи ку/реци пи јен те: чи -
та о ци изра жа ва ју бла го на кло ност и подр шку
јуна ци ма, сме ју се глу по сти ма и гру бо сти ма
комич них лико ва. Меха ни зми пре те ри ва ња,
кон тра ста и изне на ђе ња тако ђе ства ра ју код
чита ла ца осе ћај зашти ће но сти. У том про це су
дола зи до инвер зи је зна ко ва: кон траст и комич -
ни ефект изгле да ће мно го упе ча тљи ви ји, као
што је, на при мер, сли ка „цар ства пред ликви -
да ци јом” у Пепе љу ги Алек сан дра Попо ви ћа. 

Еле мен те гро те ске садр же и дра ме за децу
Љуби ше Ђоки ћа и Бошка Три фу но ви ћа. У њима
се хумор јавља као нова и посеб на вред ност,
постиг ну та над град њом народ не бај ке. Апсурд -
но и гро теск но доби ло је јар ке боје у тек сто -
вима Алек сан дра Попо ви ћа. Руши лац мно гих
кон вен ци ја у драм ским тек сто ви ма за одра сле,
Попо вић је не мање риго ро зан и некон вен ци о -
на лан у лут кар ској дра ма тур ги ји. Душан Радо -
вић откри ва један нео би чан, фан та сти чан ме -
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ђу соб ни однос наиз глед обич них ства ри, а По -
по вић насто ји да ту фан та стич ност откри је у
ства ри ма.

И Душан Радо вић, паро ди ра ју ћи духов ну по -
д ло гу, сми сао и склоп лаких и забав них жан ро -
ва (гусар ски рома ни, кау бој ски фил мо ви, при -
че о кра ље ви ма и прин це за ма), уво ди еле менте
гро те ске. Тра га ју ћи за налич јем озбиљ не лите -
ра ту ре, паро ди ја је тако ђе део игре у Радо ви ће -
вом књи жев ном делу. То је игра руга ли ца, али
ника ко зло на мер на и суро ва. Паро ди ја је „јед -
но од нај моћ ни јих сред ста ва дру штве не сати -
ре” (Prop 1984: 77) покре тач ка енер ги ја, дина -
мич ка вели чи на све у куп но сти игре у Радо ви ће -
вим књи га ма. Радо вић озби љан садр жај бај ке
кон та ми ни ра хумо ром, паро ди ра га, и тиме не
само да га дегра ди ра него и раз гра ђу је. 

При ча о царе вом заточ ни ку Мио дра га Ста -
ни са вље ви ћа тако ђе је дра ма која про во ци ра
паро ди ра њем и обр та њем ситу а ци ја карак те ри -
стич них за свет кла сич них бај ки. Тотал ни ка -
лам бур и гла сов но пона вља ње, као еле мен ти
гро теск не струк ту ре, доми нант ни су у овој дра -
ми за децу. Коми ка је про ис те кла из машто ви -
тих обр та, игре речи ма („коли ба што се коле ба
да л’ да и даље сто ји ил’ да се сру ши” – Ста ни -
са вље вић 2001: 39), изме ње не син так се, суве -
ре ног вла да ња лек си ком, чак и фоне ти ком (ко -
ми ка се гра ди још од прве две речи кома да у
име ну јед ног од глав них лико ва, цара Птрп тр -
пти сла ва). Тако се од тип ских јуна ка бај ке из -
гра ђу је гро те ска, у којој двор ска луда и јунак из
про стог пука поста ју нај ди на мич ни ји лико ви. 

Пред ста вља ње живо та у окви ру гро те ске омо -
гу ћи ло је Ста ни са вље ви ћу да зна чењ ско језгро
изгра ди пре ма народ ном бићу, пре во ђе њем ос -
но в них импре си ја у при мар не иде је и њихо вим
укљу чи ва њем у једин стве ну умет нич ку пред -
ставу,

закљу чу је Хри сто Геор ги јев ски (1987: 34–37)
ана ли зи ра ју ћи При чу о царе вом заточ ни ку. За
ову тврд њу као при мер нај бо ље може да послу -
жи завр шна сли кa у кома ду. Дис тан ци ра њем од
зако но мер но сти бај ке и про ду бљи ва њем Ми -
тро вог лика сим бо ли ма „хај дуч ког и про роч ког
мита”, кари ка ту рал но-гро теск на сли ка (оме ђе -
на распо ном лажне рето рич ке цар ске вели ко -
ду шно сти и Митро ве скром но сти) тран спо но -
ва на је у уни вер зал ну мисао о бесми слу вели -
ког јуна че ња. Песник-луда нала зи за све ситу а -
ци је разло жно обја шње ње: 

Дужност је сва ког чове ка да се бори 
про тив спо до ба и нема ни злих 
А за награ ду ће, можда, певач неки бед ни
испе ва ти о томе који стих 
(Ста ни са вље вић 2001: 39).

У изград њи лико ва у дра ми Успа ва на лепо ти -
ца Љуби во је Ршу мо вић пошту је њихо ве одли ке
истак ну те у кла сич ном узо ру, задр жа ва јасну
пола ри за ци ју на добре и зле, а вешто и одме ре -
но дода је сва ком типи зи ра ном лику поне што од
осо би на „смрт них и гре шних” сва ко днев них би -
ћа, пости жу ћи тако реа ли стич ност и бла гу ко -
ми ку. Хумор наста је као после ди ца упо тре бе
пре о бли ко ва них народ них посло ви ца. Оне по -
не кад поста ју афо ри стич ки исказ: „Ко се први
сме је – послед њи не зна где је”, „Про ме ни ћеш
име, али ћуд ника ко” (Ршу мо вић 2001). Нео -
бич ни језич ки обли ци, пости жу се ком би но ва -
њем посло ви ца с игром речи: „Ивер не пада
дале ко од кла де! – Кад је неко кла да – чему да
се нада?!” Паро ди ра се ети ке ци ја: 

њего во дуго веч но мужев ство, њего во очин ско
преза до вољ ство, њена мај чин ска висо ко ра дост,
њено мало бебин ско висо чан ство прин це за беба,
њено кра љев ско буда ла штво, уче на али нео ду че -
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на, двор ска луда ча... моје цере мо ни јал но мај -
стор ство, моје ниско хо да ју ће а висо ко гле да ју ће
радо знал ство (Ршу мо вић 2001). 

У Ршу мо ви ће вој дра ми, при пад ни ци кра љев -
ског дво ра гово ре жар го ном. Упо тре ба фра за
поли тич ког, биро крат ског иди о ма тако ђе ра ђа
комич но деј ство: „Нисам бирао сред ства да ује -
ди ним наше две кра ље ви не.” Висо ко пар не фра -
зе у гово ру лико ва бај ке сво јом нео че ки ва но -
шћу тако ђе иза зи ва ју смех: „резиг ни ра но кон -
ста ту јем”, „божо про сти, вер бал ни деликт”.
Такав ефе кат гро теск ног пости же се и игром
речи: „Не врдај, не лолај, већ збр дај и здо лај,
одго вор тај нам дај!” (Исто). Нерет ко игра речи
бива нит добро напи са ног дија ло га. Лич но сти у
међу соб ној кому ни ка ци ји кори сте игру речи
која поста је самој себи свр ха, а исто вре ме но и
сред ство опи са, карак те ри за ци је лико ва. Ршу -
мо ви ће ве дра ме натру ње не су и финим сати -
рич ним отро вом који је упра во толи ко „јак” да
у одра слом чита о цу буде деј ству ју ћи, а мла дом
не нашко ди, већ да га суо чи са суро вим реал -
ним све том одра слих: 

Живот је трго ви на, мој коле га Сте фа не! Уди -
ше мо кисе о ник, а вра ћа мо вазду ху угљен монок -
сид! Тан те за бупе!... Зако ни тржи шта, дра ги мо -
ји... Пону да и потра жња! (Исто). 

Отпри ли ке у исто вре ме, кра јем шезде се тих
и почет ком седам де се тих годи на про шлог века,
када су про ме не у сфе ри позо ри шта ини ци ра -
не поја вом теа тра апсур да биле већ извр ше не,
јавио се Сте ван Пешић са сво јим драм ским тек -
сто ви ма наме ње ним деч јој публи ци (Кри ла та
кра ва, Чуде сни вино град, Гуска на Месе цу). Пе -
шић комич но нај че шће нала зи у ситу а ци ја ма,
и обли ку је га тако да га дове де до гро теск ног. 

При ми је ни мо ли је на теа тар (драм ска књи -
жев ност и сцен ско при ка зи ва ње), гро те ска задр -
жа ва сво ју основ ну функ ци ју наче ла изоб ли че -
ња, којој ваља при до да ти изра жен сми сао за кон -
крет но и за реа ли стич ни детаљ (Pavis 2004: 123). 

Овај посту пак ско ро је иден ти чан поступ ку у
бај ка ма. 

Поре ме ће ни су и обли ци и димен зи је живо -
ти ња, пти ца, инсе ка та и биља ка. То је свет поста -
вљен нагла вач ке, „уз нару ша ва ње обич ног и оп -
ште при хва ће ног”. Пре ци зност вре мен ског одре -
ђе ња рад ње рас пр ска ва се у апсурд ном порет ку
(Самар џи ја 1997: 78).

Кори сте ћи се гро теск ним, писац при си ља ва
чита о ца да, сасвим изне на да, с пла на на који га
је сме стио пре ђе на план којем се није надао.
Али, код Пеши ћа и гро теск но мора да буде осо -
бе но, оно је испо ље но на начин како га дожи -
вља ва Бодлер: 

има у себи нешто дубо ко, акси о мат ско и искон -
ско што је мно го бли же неви ном живо ту и апсо -
лут ној радо сти него сми јех који иза зи ва коми ка
оби ча ја (цити ра но пре ма Pavis 2004: 123). 

Она је могу ћа захва љу ју ћи редук ци ји тра гич ног
и гру бог коју је аутор извр шио, опре де љу ју ћи
се за при мар но комич но. Уз гро те ску у драм -
ским дели ма Сте ва на Пеши ћа уоча ва ју се и
еле мен ти сати ре као дру го сте пе но зна че ње.
Сати рич но свој ство, нај у оп ште ни је схва ће но,
наста је спа ја њем апсурд ног и гро теск ног. 

У дра ми Мачор у чизма ма, про ме на се откри -
ва већ у наслову, у одре ђе њу глав ног лика – име-
ни ца мачак заме ње на је коло кви јал ним изра -
зом мачор који асо ци ра на иску ство, ста рост. Та
је изме на, потвр ди ће се, сасвим функ ци о нал на
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и моти ви са на, јер озна ча ва поме ра ња рода,
жан ра и стил ског устрој ства у иро ниј ско-паро -
диј ском сме ру. Бојо вић жанр сво је дра ме бли -
же одре ђу је тер ми ном „херој ска коме ди ја”.3

Пара докс у овој жан ров ској одред ни ци упу ћу -
је на паро ди ју јунач ког сти ла, про за и чан опис
пле ме ни тих и узви ше них дела, дра му у којој
херој сво јим дело ва њем иза зи ва коми чан ефе -
кат. Савре ме ни језик, жар гон, даје овој дра ми
нео п ход ну све жи ну, као и повре ме не, али бла -
ге сати рич не инвек ти ве и алу зи је на сва ки да -
шњи цу. Стил ске одли ке умет но сти дана шњи це
јесу иро ни ја, гро те ска, пер си фла жа, цитат ност,
интер тек сту ал ност. Игор Бојо вић их дело твор -
но кори сти као ново ство ре ни пред ло жак соп -
стве не епо хе. Њего ви тек сто ви карак те ри стич -
ни су по непре ста ном пои гра ва њу моти ви ма
масов не и потро шач ке кул ту ре, пер си фла жи
тек сто ва рок песа ма, што дра ма ма даје еле мен -
те бур ле ске за коју смо већ утвр ди ли да има
свој ства бли ска гро те ски. Упо тре бље ни цита ти
или алу зи је уве де ни су са наме ром да оства ре
комич но-паро ди чан ефе кат. У изград њи нега -
тив них лико ва аутор удру жу је стра шно и сме -
шно, бли ско и застра шу ју ће. 

Нега тив ни лико ви, фан та стич на бића – диво -
ви и чудо ви шта, насли ка ни су са одсја јем сим па -
ти је, добро ћуд но сти; они су сме шни, при глу пи и,
у исти мах, оли че ње зла. Иако зли и окрут ни,
„нега тив ци” се при ка зу ју као нежна, сим па тич -
на или раз ма же на деца: Баш Челик носи цвет не
изве зе не мара ми це, Звер из Лепо ти це и зве ри
при ка зу је се са ноћ ном капи цом и розе кре ве -
цом, а Капе тан Кука одби ја ручак као раз ма же -
но дете. На овај начин, њихо ва нега тив ност
поста је комич на и топи се (Опа чић 2003: 63).

Драм ска дела за децу при па да ју, у нај ве ћем
бро ју, коме диј ском жан ру. Тра ге ди ја за децу не

посто ји. Комич но је кате го ри ја којом се нагла -
ша ва глав но стре мље ње књи жев но сти: свој ство
које јуна ка мири са дру штвом за раз ли ку од
тра гич ног које га из њега издва ја. То је карак -
те ри стич но за књи жев ност за децу уоп ште. 

Књи жев ност за децу узе ла је сло бо ду да озби -
љан садр жај бај ке кон та ми ни ра хумо ром, да га
паро ди ра, да га не само дегра ди ра него и раз гра -
ђу је (Љушта но вић 2004: 24). 

При су ство комич ног наме ће се, дакле, као
зако ни тост, општа одли ка дра ме за децу. 

Закљу чак

Гро те ска депа те ти зу је оно што пред ста вља,
откри ва ју ћи у томе неки сар ка стич ни несклад,
и отва ра спе ци фич не уви де у при ро ду реал но -
сти дово де ћи у везу углав ном неспо ји ве еле -
мен те. Гро теск ни садр жа ји у дра ми за децу
омо гу ћа ва ју нај мла ђим реци пи јен ти ма да 

зами шља ју, пои сто ве ћу ју се, да се чуде и изне на -
ђу ју спо је ви ма сме шног и стра шног, да се суо ча -
ва ју са сво јим стра хо ви ма и поку ша ју да их пре -
ва зи ђу (Дими три је вић 201: 382). 

Њихо ве неспу та не реак ци је на нео бич не је зич -
ке и сми са о не кон струк ци је акти ви ра ју ре цеп -
тив ни потен ци јал, ути чу на то да лак ше схва те
зна че ње алу зи ја, хипер бо ле, иро ниј ско-паро -
диј ски садр жај и уна пре де језич ко осе ћа ње.
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3 „Као при је ла зна врста изме ђу тра ге ди је и коме ди је,
јунач ка коме ди ја суче ља ва лико ве из висо ког ста ле жа кроз
заплет који завр ша ва срет но, у којем се ’не поја вљу је ника -
ква опа сност која би нас могла натје ра ти да се сажа ли мо или
да стра ху је мо’” (Pavis 2004: 151).



Јед но од основ них пита ња и бај ке и савре ме ног
дру штва: лепо или ружно, добро или зло, пре -
но си се, логич но, и у њен драм ски облик за
децу. То гово ри да је гро те ска врло поде сан
начин да се деци при ка жу и обја сне, упе ча тљи -
во и сна жно, поја ве добра и зла. Реак ци је на
публи ку (у првом реду тен зи ја, нела год ност и
гађе ње), које наста ју као деј ство гро теск них са -
др жа ја у драм ском делу, у директ ној су вези са
дидак тич ким и обра зов ним циље ви ма књи жев -
но сти за децу. Свој ство је гро те ске да отва ра
дру га чи ји поглед на ствар ност. Она је поглед
иско са (Пија но вић 2001: 119) и искљу чу је нас
из реал но могу ћег (Prop 1984: 82). У том се сме -
ру може тра жи ти њена функ ци ја у књи жев но -
сти наме ње ној нај мла ђи ма, јер је обе леж је над -
ре ал ног, немо гу ћег, чуде сног и фан та стич ног
јед на од темељ них кате го ри ја књи жев но сти за
децу. Битан чини лац пое ти ке књи жев но сти на -
ме ње не деци јесте реа фир ма ци ја изгу бље не
хар мо ни је, акси о ло шко и сми са о но ујед на ча -
ва ње. У књи жев но сти за децу уве зи ва ње разно -
род них еле ме на та, наро чи то комич ног и јези -
вог, нагла ше но кари ки ра ње које изоб ли ча ва и
обе сми шља ва воде ка уки да њу табуа. 

Тра жи се при ла го ђа ва ње, мар ки ра ње и оних
вред но сних нијан си изме ђу црно-белих поло ва,
анти ци пи ра ње исхо да дога ђа ја у који ма се добро
и лоше пре кла па ју (Дими три је вић 2014: 375). 

На гро теск не садр жа је емо тив не реак ци је су
углав ном: изне на ђе ње, смех, страх и гађе ње. У
драм ским дели ма за децу то су нај че шће изне -
на ђе ње и смех. Ауто ри драм ских дела за децу
већ при ли ком кон стру и са ња фабу ле драм ског
дела и на пла ну иде ја које засту па ју све сно
избе га ва ју онај ком плекс емо ци ја у које спа да -
ју страх и гађе ње.
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THE GRO TE SQUE AS AN AEST HE TIC 
CATE GORY IN SER BIAN DRA MA 

FOR CHIL DREN

Sum mary

The paper explo res the stylistic aspect of the gro te -
sque pro jec ted in Ser bian dra ma for chil dren. The star -
ting point is the phi lo sop hi cal defi ni tion of the gro te sque
as an aest he tic cate gory, emp ha si zing in par ti cu lar the
effect of the comic in the fun ction of didac tics. In chil -
dren’s dra ma tic lite ra tu re, cor rec ti ons of the feu dal fairy
tale code are usu ally made, mostly with a strong comic
dose which, using the means of comic and far ci cal reper -
to i re, gives the se forms che er ful ness and turns “hor ri -
ble” into funny, i.e. mana ge a ble. Furt her mo re, atten tion
is focu sed on spe ci fic forms of the gro te sque in chil dren’s
plays by Lju bi ša Đokić, Alek san dar Popo vić, Mio drag
Sta ni sa vlje vić, Lju bi vo je Ršu mo vić, Igor Bojo vić and
other con tem po rary playwrights. Typically, gro te sque
motifs appe ar in the ir works, e.g. bodi es resem bling auto -
ma tons and stiff faces tur ned into ani mal and plant
masks, then hybrid, human-like cre a tu res, noc tur nal ani -
mals, depic ti ons of dis pro por ti o na te body parts or the ir
unna tu ral arran ge ment. The devil’s motif is also among
tho se which fre qu ent imply a gro te sque fea tu re. With the
notion and asses sment that the effect of gro te sque in
chil dren’s dra ma can be applied when expla i ning good
and evil and rela ted con cepts, the paper con clu des that
the gro te sque is clo sely rela ted to the didac tic and edu -
ca ti o nal goals of chil dren’s lite ra tu re.

Keywords: gro te sque, comic, chil dren’s dra ma, Alek -
san dar Popo vić, Mio drag Sta ni sa vlje vić, Igor Bojo vić
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„СОВИ ЦА” 
– НАГРА ДА ЗА НАЈ БО ЉУ 
НЕО БЈА ВЉЕ НУ КЊИ ГУ 
ЗА ДЈЕ ЦУ У 2021. ГОДИ НИ
(Сања Кли са рић: Шушу о ва чуде сна 
аван ту ра, Завод за уџбе ни ке и настав на
сред ства, Источ но Ново Сара је во, 2021) 

Завод за уџбе ни ке и настав на сред ства у Ис -
точ ном Новом Сара је ву сва ке годи не додје љу је
награ ду за нај бо љу нео бја вље ну књи гу за дје цу,
под нази вом „Сови ца”. Жири је радио у саста -
ву: Миле на Кова че вић Ива но вић, Алек сан дра
Чво ро вић и Зора на Опа чић (пред сјед ни ца жи -
ри ја). На кон курс су при сти гла три де сет три
руко пи са, од којих су се у нај у жем избо ру на -
шла три: Шушу о ва чуде сна аван ту ра (шифра
„Зве зда репа ти ца”), Пра ви ла за пусто ло ви не
(ши фра „Машта ри јум 17”) и У потра зи за Ба-
лач ком (шифра „Тиха чежња”). Издво је ни ро -
ма ни пли је ни ли су идеј ном кон цеп ци јом и

стил ским уоб ли че њем, те мотив ском разно ли -
ко шћу про ис те клом из раз ли чи тих изво ра инс -
пи ра ци је (мито ло шких, енто мо ло шких или зоо -
ло шких), надах ну том аван ту ри стич ком нара -
ци јом и пре ци зно кон стру и са ним лико ви ма.
Ро ман који је у оштрој кон ку рен ци ји осво јио
нај ви ше бодо ва јесте Шушу о ва чуде сна аван ту -
ра аутор ке Сање Кли са рић. 

Спе ци фич но шћу стил ског тка ња и аутен тич -
но шћу магич них чари дје тињ ства, Сања Кли са -
рић нас одво ди на чуде сно путо ва ње кроз рај -
ске врто ве нај љеп ших пред је ла пла не те, пје -
шча не пла же и сма раг дна остр ва, упо зна је мо
цвр ку та ве пти це живо пи сног коло ри та, шаре -
ни леп ти ри испи ја ју нек тар из зади вљу ју ћих
цвје то ва, сусре ће мо дру же љу би ва мор ска ство -
ре ња и још без број нај љеп ших пред став ни ка
фло ре и фау не које нуди сви јет при ро де на
Земљи. 

Шушу је архе тип дје те та чија душа тра га за
узви ше ним иде а ли ма, чезне да осво ји и укро ти
сре ћу, не при ста је на црно-бије ли сви јет, јер зна
да је сви јет обо јен нај ра ско шни јом пале том бо -
ја (10). Шушу је мала коа ла која, суо ча ва ју ћи
се са сва ко днев ним про бле ми ма у шуми еука -
лип ту са, сања о путо ва њу ка зви је зда ма, машта -
ју ћи о томе да је сва ка зви је зда један сви јет
насе љен без број ним нео бич ним бићи ма.

Књи гом доми ни ра ју топле емо ци је, првен -
стве но љубав пре ма при ро ди и њеној љепо ти,
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ужи ва ње у нај ра зли чи ти јим фор ма ма и обли -
ци ма живо та на земљи, уви ђа ње да су сва бића
пове за на и нерас ки ди во упле те на у савр ше но
склад ну цје ли ну која нам, упр кос број ним раз -
ли чи то сти ма, омо гу ћа ва да буде мо једин стве -
ни и пове за ни дубо ким при ја тељ ством и сао сје -
ћај но шћу. 

Потре ба да се досег ну зви је зде, да се путу је
дале ко и види мно го, при сут на је и обра ђи ва на
тема, како у дома ћој тако и у свјет ској књи жев -
но сти за дје цу. Ова рома неск на аван ту ра задо -
во ља ва ту потре бу, упот пу њу је иску ство посто -
ја ња и даје свој допри нос бога тој при по вје дач -
кој тра ди ци ји невје ро ват них путо ва ња. 

Желе ћи да пре не се јасну пер цеп ци ју сви је та
и дубо ке спо зна је о сви је ту уоп ште, аутор ка их
одва жно пре та че у сли ке бли ске дјеч јој ког ни -
ци ји, те има ги нар но путо ва ње кори сти као про -
цес буђе ња сви је сти о себи и дру ги ма, а у свр ху
раз ви ја ња емпа ти је и алтру и зма. 

Путо ва ње запо чи ње у Аустра ли ји из које, као
сли је пи пут ни ци на бро ду, Шушу и Фасу успи -
је ва ју да се пре ба це на Папуу Нову Гви не ју, а
након тога спла вом од трске коју вуку сабљар -
ка и Орфиш сти жу до Јапа на. Дожи вља ва ју цу -
на ми који их одба цу је на оке ан пре ко којег до -
пло ве до Кине, а кре ћу ћи се кроз Ази ју два пута
бива ју заро бље ни. Уз мно го сре ће сти жу до са -
мог сје ве ра, гдје посма тра ју ауро ру боре а лис.
Један морж им откри ва кра тер кроз који пре -
чи цом дола зе у Грч ку, а ода тле затим, пре ко
Сре до зем ног мора, уз помоћ добро на мјер не
роде и њене при ја те љи це кор ња че, наста вља ју
за Афри ку. Пошто је Фасу сло ми ла кри ло, иду
у Маро ко код док то ра мај му на, а кроз Саха ру
путу ју на ками ли. Наста вља ју пре ко Атлант ског
оке а на, на кома ду чам ца, уз помоћ туне која
усмје ра ва пло ви ло ка Аме ри ци. Након те посје -

те, уз помоћ кита Оска ра вра ћа ју се кући пре -
ко Тихог оке а на. Шушу се буди у свом селу у
Аустра ли ји, док га мама њежно грли. Свр ха овог
неса гле ди вог путо ва ња лежи у Шушу о вом срцу
јер он „је на тај пут пошао како би открио свет
о којем ће испри ча ти свим сво јим коа ла ма да
напо кон сви ма буде јасно да он није без вред на
и опа сна коа ла, већ један вели ки јунак, визи о -
нар и пусто лов” (75). 

Еко ло шка освје шће ност важна је фоку сна
тач ка Шушу о ве аван ту ре; мно го број не живо ти -
ње које сусре ће мо, не без раз ло га, има ју лоше
мишље ње о људи ма и ври је ђа ју се на поре ђе ње
с њима. У разним при ли ка ма живо ти ње при по -
вје да ју сво ја ружна иску ства са људи ма: они им
угро жа ва ју ста ни шта, тје ра ју их на роп ску слу -
жбу, кито ви и кор ња че упе тља ва ју се у рибар -
ске мре же, људи неми ло срд но истре бљу ју одре -
ђе не врсте због исхра не, лове их зам ка ма и
трпа ју у каве зе, кори сте њихо во месо, крзно, ко-
жу... „Свет чове ка је свет зла” (82), при мје ћу је
мудра пан да Хаи Шен у јед ном раз го во ру о на -
мје ра ма људи. При по ви је дан из угла живо тињ -
ских јуна ка, роман даје мно го јасни ју сли ку о
зло у по тре би при ро де и живих бића. Чежња за
зви је зда ма, та тежња за нечим недо хват ним и
дале ким, пре тва ра се у путова ње око сви је та, ко-
је (макар било и у машти) пома же да упо зна мо
љепо те реал не ствар но сти коју зане ма ру јемо. 

Осим глав ног јуна ка – коа ле Шушу – про та -
го ни сти при че су и њего ва неиз бје жна сапут ни -
ца, брбљи ва рај ска пти ца Фасу, затим Казу ми,
мали лео пард који позна је мисте ри о зну при ро -
ду Јапа на и мно ги дру ги. Шушу и Фасу су кон -
траст ни али ком пле мен тар ни лико ви, он је наи -
ван и миран, она непо вјер љи ва и наме тљи ва:
њего ва добро ду шност сто ји насу прот њеној
агре сив но сти; њего ва чежњи ва пасив ност насу -
прот њеној про ак тив но сти, но, зајед но чине
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савр шен тим, обје ди њу ју ћи раз ли чи те ква ли те -
те. Фасу је свјет ска пут ни ца, љепо ти ца рас ко -
шних боја, брбљи ва и нео д го вор на, жељ на лаж -
не доми на ци је, редов но напу шта сво ју дје цу јер
не може одо ље ти зову дале ких пред је ла и узбу -
дљи вих путо ва ња. Она је покре тач ка сила, уско -
ви тла на и зано сна енер ги ја, која ће малу коа лу
одву ћи на дале ко путо ва ње и отрг ну ти је из мај -
чи ног топлог кри ла. Захва љу ју ћи људи ма, ови
живо тињ ски јуна ци ће се наћи у број ним нево -
ља ма, спо зна ти разна зла и несре ће, али у исто
ври је ме сагле да ти и неви ђе не љепо те. 

Еко ло шки освје шћу ју ћа, ова нас пусто ло ви -
на упо зна је са вели ким бро јем ство ре ња, која
може мо свр ста ти у три гру пе. Прву чине бића
које живе на земљи: коа ле у Шушу о вом селу,
Лео полд, гроф папу ан ских мај му на, тужни ла -
бра дор Џек који при ча о живо ту са људи ма,
лео  пард Казу ми, пан да Хаи Шен који вје што
избје га ва смрт све док га људи не уби ју ватре -
ним оруж јем и, на кра ју, мудра ками ла која
позна је исто ри ју сви је та. Дру гу гру пу чини ле
би врсте које госпо да ре вазду шним виси на ма а
прва пред став ни ца је, нарав но, Фасу, која зна
да су „кри ла сада њен сигур ни спас и пред ност
у одно су на све дру ге” (61), али ту су и фазан,
леп ти ри који шапу ћу тај не, рода која пре но си
Фасу пре ко мора. У тре ћу гру пу свр ста ва ју се
ста нов ни ци вода. Пред Шушу о вом дру жи ном
изра ња ју: пре ли је па сре бр на сабљар ка; Орфиш,
риба сре бр но-пла вог зми јо ли ког тије ла и јар ко -
цр ве не кре сте и пера ја, која пред ви ђа земљо -
тре се; љубо пи тљи ви, ружи ча сти слат ко вод ни
дел фин; Џина ну, вели ка ста ра кор ња ча удо ви -
ца; Бан даа, туна сиро че коју су одго ји ли кито -
ви орке, и мла ди бан даи кит зва ни Оскар. Иако
мно го број ни и разно ли ки, лико ви су добро
осми шље ни, у скла ду са пред је лом у којем жи -
ве и карак те ри сти ка ма сво је врсте, но опет

осјен че ни и неком спе ци фич но шћу и само свој -
стве но шћу која им даје посеб ну допа дљи вост. 

Шушу о ва чуде сна аван ту ра напи са на је са
мно го љуба ви, добро те и жеље за очу ва њем
при ро де и живих бића. Аутор ка насто ји да дје -
ци пре не се пози тив ну и добро на мјер ну пору ку
о ври јед но сти све га што нас окру жу је и човје -
ко вом нега тив ном ути ца ју на при ро ду. Ово је
књи га са чијих стра ни ца често а нена ме тљи во
забли ста мудар и кори стан савјет. На при мјер,
Шушу јед ном каже: „Па, ја сам видео немо гу -
ће ства ри! Розе дел фи не у реци! Пре де ле који
личе на дугу, цве ће које једе инсек те, све је мо -
гу ће, Фасу, само ника да не оду стај!” (102). Све -
оп шта пове за ност и бли скост са зви је зда ма које
доти че мо душом сушти на су Шушу о ве аван ту -
ре, из које дје ца уче о нај ви шим иде а ли ма жи -
во та.

Алек сан дра М. ЧВО РО ВИЋ*

ОГЛЕДАЛО КРИТИКЕ

182 ДЕТИЊСТВО • CHILDHOOD • 2022/02

* anhe la lu@ hot mail.com






